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Zirai Kalkınmamız 
issizlik 
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Derdine 

,Çareler 

B ugı1n !stanbul. Ankara g-"bi btl-
yük şehirlerimizin belediye ve 

tabrta!an çetin bir mesele karşısında 
bulunuyorlar. Içerilerden ve daha kü
çUk şehirlerden yüzlerce binlerce 

ıenç her sene iş bulmak veya tahsile 
devam etmek ümidiyle bu gib: büYtlk 
lrıerkezlere akıp geliyorlar. Bunlar 

arasında muradına kavuşan yok gi
bidir. Büyük şehirlerde silrUnüyor

lar. Aç kalıyorlar, istırap çekiyorlar 
l'e hazan avuç açmıya mecbur olu
l'orıar.Serserilik tohumu kantarma k.a 

l'lşıyor. Bir çoklan netioede belediye 

\>e zabıtalara baş vuruyorlar. Bu ma. 
kaınlardaki memurlar bazan çok ze. 
ki, Çok kıymetli gençlerle karşılaşı. 
)'orıa.r. Acıyorlar. Fakat ellerinden 
gelecek bir şey yok. Bu gibilerin bü. 

l'Uk ümitlerle terkettikleri meml<;ket 
lerine geri çevrilmeleri için para bul. 
inak bir mesele haline geliyor. 

Bu dava karşısında almması lL 
. zım gelen iki nevi tedbir var. 
drr. Bunlardan birincisi muvakkat. 
diğeri devamlıdır. 

Muvakkat tedbir: Iş tavassutu i
Çin bilhassa fırka teşkil&tmdan ve 
hatkev.erinden istifade ederek mu. 
\>akkat mahiyette tertibat kurmak. 
tn-. Bu iş ileride devlet vazıfeleri a. 
!'asında her halde bir yer tutacaktu-. 
P'akat halkevleri içtimai yardım şu. 
helerinin şimdiden faaliyete sevkedil 
ltı_esi çok hayırlı bir şey olur. Çünkü 
hır tarafta iş bulamayıp sürünen va.. 
tandaşlar var ki. diğer taraftan o va. 
lhfta adam anyan ve bulanuyan yer. 
ler de eksik değildir. . 

F'akat asıl esaslı tedbir. biJhassa 
0rta mektep'erden çoğunun klasik 
Şekline nihavet vererek buralarmı Kil 
ç~k sanatkar. modern büro memun:ı f1b' vazifeler için adam yetiştirmiye 

asretmektir. 

1 Bilhassa yeni esaslara göre kuru. 
arı devlet müesseselerinde şu vazı. 

YM k 
n rsısındA kalınıvor: 

~~ . 
f uesseseler bir taraftan bütün man 
et· 

'b 1 az çok okuyup yazmak bilmekten 
~ aret işsizlerin hilcumuna uğruy01:
::·fakat d!ğer taraftan kadr~nnı 

ldUrnı !VA lr& 4'; _ .. , a u'lfAft uıtaıflArda. 

Sonunda $abat 
Büyük 
Kalkınma 

Ankarada 
Bir Ziraat Kongresi ,, 

Esaslarını Çizecek 

Teruel Cephesinde 
Kanh Bir Harp ! 
Asiler, Hükumetçileri iki Cenahtan Çevirmek 
için Var 
Madridi 

Kuvvetlerini 

Sivillerden 
Saragossa, 9 (A.A.) - (Havas}: 
Dün Teruel cephesinde en şiddetli 

muharebelerd~n biri vukua gelm ıştir. 

Sonunda Frankist'ler, Lacota'nm mü 
him sevkülceyş mevzilerini zaptetmiş 
terdir. 

Muharebe, on iki saattC'n fazla de. 
vam etmiş, gece yansı sona erm:ştir. 
Frankist'lerin 200 topu, hükfunet mi. 
!islerinin hatlarına karşı cehennemi 

Lig Maçları 

Harcıyorlar, Hükufnet, 

Tahliyeyi Düşünüyor 
bir ateş açmıştır. Bu esnada &silerin 
tayyare'.eri tonlarca bomba atmakta 
idL 

Milisler. kahramanca mukavemet 
etmişler ve Frankistler, ancak uzun 
ve müthiş göğüs göğüse çarpışmalar 

dan sonra. mevzii müdafaa eden üç si 

per hattını ele geçirebilmişlerdir. 

(Arkası 10 uncuda) 

Tamamlandı 

Güneş Diinkü Galihive
ti~e Şc mpiyon (} ldu 

Şerel, Vela müdafileri ile uğrafırkıen 
~~~-'--- ~~~-- ~ . 

Budapeşte 
Konferansı 
Toplanırken .. 

Romc:ınyanın yeni Baıveküi 
B. Goga 

Viyana. 9 (A.A.) - Roma proto. 
kollarını imza eden devletler arasın. 
da yarın (bugün) Budapeştede yapı. 
lacek olan konferans hakkında "Neu 
igkeite Veltblatt .. gazetesi diyor ki: 

"Orta Avrupaya ait meseseler. mü 
(Arkas1 10 nncmla) 

A~erikaya 
Harp Malzemesi 
Siparişleri 
Vaşington, 9 (A.A) - Hariciye 

Baıkuıhğı Kanunusani ayında harp 
malzemesi ve sivil tayyare ihracı 
l~in verilen pennilerio istatistiğini 
neş.retmiştir. 

Verilen rakamlara göre, Japonya 
bu ay zarfında, Amerikadan 250 
bin 282. Çinliler 200 bkı 633 ve Sov
yetler de 17 .582 dolarlık harp mal
zemesi satın almışlardır, 

Verilen ihracat permisi yekOııo 
takriben bir mil ar dokuz 

r 
AŞKIN TEMiZi 

Aka Gündüzün evvelce gazetemizde "Adsız 
man,. adıyla çıkan ve ·çok beğenilen romanı ki 
halinde çıkmıştır. Kanaat Kütüphanesinde aa 
maktadır. fiyatı 1 liradır. 

TOKYONUN KARA 
Japonya, Çin 
fmha Edecek 

Fakat Bir İngiliz, Muharriri Ja 
Siyasetinin Çürüdüğünü Söylü 

japo,. ıa ı• 
ra~~fınd.ırı 
2apıeJ,Jt.(i. 

Japonyanın Çindeki harekatını gösteren yeni bir harit 
Tokyo, 9 (A.A) - Domei Ajansı

nın istihbaratına göre, bugün umumi 
karargahta Başvekilin riyaseti altın· 
da yapılan toplantıda Çine kaı:şı tat
bik edilecek s yaset hakkında nihai 
karar veri1miştir, 

Bugünkü nazırlar to 
Çin makamlarının kendilerine 
edilen sulh şartlarını reddetti 
Çinin askeri müdafaasını ku 
dirmek için ellerinden geleni 

(Arkası 10 unı 

ilci Yeni Cinayet mi 

Bir Erkek, Bir Kad . 

Cesedi Bulundu 
Halıcıoğf unda Bulunan Cesedi Örte 

Esrar Perdesi de Henüz Yırtılamadı 
Müddeiumumilik ve Jandarma. 

dünden itibaren esrarlı iki ölüm ha
dısesin n tahk;katiyle meşgul olmıya 
başlamışlardır. Dün sabah Bakırkö
yünde Mecidiye çiftl iği civarından ge 
çenler. yağmurlann tesiriyle genlı1 

bir çukurda toplanan suyun içinde 
bir ceset görmüşler. derhal jandarma 
kumandanl •ğ'ına haber vermiş'erdir 

Jandarma kumandanı cesedi sudan 
çıkartmış. müdde umumiliği de vazı
yetten haberdar etmiştir. Müddeiu-

mumi muavinlerinden B. Cevd 
senin tahkikine el koymuş, d 
geç vakte kadar hadise yerin 
guJ . olmuştur. Fakat cesedin h 

(Arkası 10 unc 

iki Serseri 
Erzurum, 9 (A.A) - Hasa 

ki serseri hamamda ayin ya 
ken yakalanmışlar ve adliyey 
mişlerdir. 

Hayat Ucuzluğu iç 
Kanunlar Y apllac 

Memlekette Et ve Ekmeğin Fazla Mikt 

istihlaki Hususunda Tedbirler Alın 
Ankara, 9 (Tan muhabirmd 

Hükümet, memlekette hayat u 
ğunu temin etmek ıç:in tetkik 
yetine girişmiş bulunuyor. Baş 
miz B. Celal Bayar, hayat paha 
aı önliyecek tedbirler almaları 
sunda alakadar vekaletlere ye 
rektifler vermıştir. Bu arada C 
ye Vekaleti de kendisine düşen 
üzerinde çalışmıya başlamış v. 
yat pahalılığını önlemek için b~ 
oun layihaları hazırlamak ıüzw 
duymuştur. 

Dahiliye Vekaleti. bu maksat 
zırlanması 18.zım gelen i{anun ıa 

ların:n esas 'annı tesbıt etmiştiı 
b.assa halkın zaruri gıda mad 
arasında çok ehemmiyetli bir y~ 
makta olan ekmek ve et madı 
üzerinde durulmaktadır. Dahili• 
kaleti. ekmek ve etin memleket 
de ve vatandaşlar tarafından 

da ıstibliki · ~ 
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Yazan: 

J\li Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktibaa 

hakkı mahfuzdur,) 

Belediyenin 
Mudahalesi 
Haksız mı? 

---o-

TAN 

Kar Fırtmasmdan Sonra Açan 
Cuma akf'Jlflı fiJJetli bir karayel fırtınan ortalığı kara 

boğdu, dondurdu. Cumartui günü fırtına daha azgın bir hal 
altlı. Fakat dün hava tekrar güneşlendi, bizlere bir an için 
ükbahan ha.1retle hatırlattı: 

•• 

10 - 1 - 9 ... 

Fırınlardaki 
Amelenin 

Ücreti 
-0--

11 O Kuruı Olarak Tesbit 

~on Turkler Arasında Birlik 
Teşebbüsüne Geçiyorum 

Bir Avukat, Yapısına • 
Yapllan Müdahalenin Men'i 

için Karar Aldı 
Beledıye Istanbulda plana aykırı • 

inşaat yapanların yapılarını durdur
makta ve aykırı görülen yerler değiş • 
tirilmektedir. Geçenlerde Vali ve Be
lediye Reisi tarafından şehirde yapı- • 
lan umumi bir teftiş esnasında bu gi-

1 -Edildi ve Eski 
1 Listeler iptal Olundu 

Son günlerde fınncılar, fırınların• 

1 astıktan iş dairesinden musaddak bil' 
listede fırın amelesinin yevmiyelerini 
göstermişlerdi. Bu listede amele gUn 

1 deliklerinin 65 kuruştan başladığı teS 
pit olunmuş ve aslında 110 kuruştan 

1 başlıyan yevmiyelerin bu şekilde tes
piti, fınn amelesö arasında, gündelik· 
lerin indirileceği yolunda bir kanaat 

1 uyandırmış ve mesele iş dairesine ak· 

No. 41 

A bdülhamitle çarpışan kuvvet 
ler biribirinden ayrı ve u 

zak bir şekilde çalışıyordu. Bunlar 
bir gayede ve bir usulde birleşe 
cek olurlarsa daha fazla verim alı 
nabilecekti. Böyle bir birlik temini 
için yeni bir teşebbüste bulunmıya 
karar verdim. Birlik deyince Erme 
ıı.iler, Bulgarlar ve Rumları kendim 
ce işe ka.nştırmıyordum. Çilnkü o 
zamanki şartlar altında bile bun 
larla hakiki bir birlik kurmıya c;a 
lışmak bir hayaldi. 

Ahmet Rıza Beye müracaat ede 
rek düşilocemi anlattım. Cevap di 
~e bana 8 Ikinciteşrin 1906 tarihi 
le şu mektubu gönderdi: 

"Vatanın saadet ve setametlne 
hep birlikte çalı!jmanlll lüzumunu 
batıra getlryorsun.uz. Bu fiktr ve e 
melkıize tamanille iştirak ederbn. 

tan da birlik yolunda talimat gel 
mişti. Bir gün doktor Bahaettin 
Şakir ve Nazım Beyler beni otelde 
aradılar. Bulamayınca şu tezkere 
yi bırakıp gittiler: · 

"Bilgün Dı-. Nazım Beyle bera 
ber zlyaretinbe geldik. Teşerrüf e 

demedik. Gelişimizden maksat hem 
zıyarettJr, heı ı cıc s...;.ı l•L 

da..'larla beraber önümüzdeki cuma 
günü saat ikl buçukta ldarehaneml 
ze davet etmek istiyorduk. Ogün 
ve saatte idarehaneye gelmenizi ri 
ca e<aeriz. Hürme 1er. 

Doktor 
Nizım 

Doktor 
Bahaettin Şakir 

Cemiyetin bu davetini kabul et 
tim. Gittim, konuştum ve o gUn 
ittihat ve Terakki Cf.,tniyetine gir 
dim. 

(Arkası Var) 

bi yapılara rastla.nm.I§ ve bu usul tat 
bik edilmişti. 

Fakat Cihangirde yapı yaptıranlar • 
dan bir avukat belediyenin bu şekil- • 
deki müdahalesini yersiz bulmuş, 

mahkemeye müracaat etmiş ve bele
diye nizam ve talimatnamelerinin ka- • 
nundan üstün olaıruyacağını iddia e
derek belediyenin müdahalesini fil.zu-
ıt bulmuş, ruhsatiyesine göre apartı- • 
manmı yapmıya izin istemiştir. 

Mahkeme bu isteği yetinde gör- • 
milş, belediyenin müdahalesinin men-
ine karar verm1ştir. Bina sahibi şim- • 
di apartımamnı, bodrum kısmı hariç 
beş katlı olarak yapacaktır. • Hava Kurumuna • 

E1Jvelki gün kar tipisi altında böyle kaçı~tyorJuk 

setmiştir. 

1 Şehrimizde çalışan Uç bin kadar ek 
mek p.melesinin kurduğu ekmek ya· 
pıcılar cemiyeti mesele ile alakadar 

1 olmuş ve iş bürosuna yapılan müra
caat neticesinde mesele nazan dikka 

1 te alınmış ve yapılan teşebbüsler ne
ticesinde listeler değiştirilerek yerle
rine 110 kuruştan başlıyan yevmiye-

1 teri gösterir listeler asılmıştır. 

Haklmndaki teveccühünüze de 

teşekkür ederim. Is d 
Size cemiyethı nizamnamesini 1 n 1 rg 1 da 

gönderdim. Arkadaşlanoıia lôtfeın 

Yeni Varidat 

Kaynakları Bulunuyor • 
Hava Kurumu varidatm.ııf arttınl- • 

ması için yen.den bazı şekiller arqtı
nlmasına bqlanmıştır. Kanunen ve
rilen yüzde ikilerden başka gelir mem • 
baları bulunması için Hava Kurumun 

• Üçüncü Müfettiş 
• B. Tahsin Uzer 
• Ankaraya Giffi 

Bundan birkaç gUn evvel Erzurum 
• dan şehrimize gelmiş olan UçUncU u

mumi milfettiş Bay Tahsin Uzer, u. gösteriniz. o aizamn:unede yazıb y I K . 
olaodm harfi harfine kabul eden o . ve öp rlİ 
ler bizimle biri -:ıoıi§ s 'llır. 

Ahmet Rıza 

'

• şe bu şekli vermek, anlaşma 
imkanını ortadan kaldır 

mak demekti. Ayn bir programla 
ça.llf&ll şahsiyet sahibi insanlara 
"nizamnamemi.zi harfi harfine ka 
bul ederseniz bizimle birleşmiş o 
lursunuz." demek, müzakere ve an 
!aşmayı iptidadan reddetmek ml 
namıa gelirdi. Bu kanaatimi de bir 
mektupla Ahmet Rıza Befe bildir. 
diın. ~ anlattım 1d teşebbUatlm, 
vatanın içinden gelen ~1emı 
bir neticesidir ve bu yolda teşvik 
lerde bulwıanlara kendisinden aldı 
ğıın cevabı bildirmeyi ki.fi gördüm. 

Ahmet Rıza Beyin ~vabını a,.-ı 
çallf&ll arkadqlara ~östermeyi bi 
le doğru bulmadım. ÇünkU küskUn 
lüğü arttırmaktan başka bir netice 

veremezdi. 
Ahmet Rıza Beyle Sabahattin 

Beyi birleştirmekten Umidi kesin 
ce bir köşeye çekilmeye mecbur ol 
dum. F.cnebi gazetelere yazılar ya 
zarak kendi kendime çalışıyordum. 
Bu faaliyetimde en çok Fransa Bah 

riye Nazın ve eski Hindi Çini umu 
mi valisi de Lanessan'dan yardım 
görüyordum. Siecle gazetesi Nazı. 

rm tesiri altmda idi. Abdillhamide 
hücum için en ziyade bu gazetenin 
sütunlarından istifade ediyordum. 
Pazar gUnlerimi namın Parla ci
vanndaki sayfiyesinde geçirir ve 
oraya gelen Fransız devlet adam
larile temas ederdim. 

Evaahibinin Türklere kBl'fI pek 
derin bir sevgisi vardı. Dünyada 
kansından bqka kimsesi olmıyan 
bir adamdı. Dini protestandı. lngil 
tere ile Fransa arasında sıkı bir 
dostluk kurulmasını ister, bu dost 
Juğun Tllrkiyenin mukadderatı Uze 
rinde iyi bir tesir uyandıracağını 
Umit ederdi. 

De Lanessan"ın Tilrklerin istik 
l>ali hakkında büyük ilınitleri var 
dı. Yeni bir Türkiye kurmak için 
$a.lı§an Türklerin biribirlerile anla 
pmamaıayma çok teessüf ederdi. 

M e,rutiyetten sonra hükflme 
metin bu samimi dosta bir 

a11ka eseri göstermesini temine 
çok çabştun. Kamil P&faya defalar 
la bqvurdum. Fakat ortalık o ka 
dar gaile ile dolu idi ki bir türlü 
bir neticeye varamadım. 

Ahmet Rıza Beye evvelce yazdı 
fmı cevap, Terakki ve ittihat Cemi 
yeti UUJ arasında herhalde az, 

çok tesir bırakmıştı. Ahmet Rıza 
Bey nezdindeki birlik mtıracaatı 
mm neticesini, yukarıda da söyledi 
j'im gibi, memleketteki bazı r.evata 

llaber vermiftim.lhUmal ki o taraf 

Sıkıntısı 
Sındırgı, (TAN) - Hemen bir a.y 

var ki, Sındırgının Balıkesirle mil. 
nakalesi gayrimuntazam bir gekilde 
temin olunabiliyor. · Sındırgının biri
cik ıyolu olan Balıkesir - Sıdırgı şo. 

sesinin buradan 6 kilometre uzaktaki 
kısmında, Simav nehri üzerindeki 
köprü bozulmuştur. Şimdi Köprüden 
kamyon ve otomobiller geçemiyor, 
halk ve tiltllll denkleri mecburen ak 
tarma ediliyor. 
Şosen!n Balıkesir yakmlarındaki 

büyük Bostancı deresi köprüsü de 
yapılmamıştır. Dereye dikilen ağaç. 
ların üzerine iki tahta konulmuştur. 
Halk bu tahta.ların üzerinden canbaz 
gibi yürüyerek karşı tarafa geçer. 
lerken içlerinden biri muvazenesini 
kaybederek dereye düşıniiştUr. Bu. 
mm üzerine oradaki bekçi, bu gekilde 
geçilmesini yasak etmiştir. Şimdi bU 
yük Bostancı deresinden, manda sır. 

tında veya manda arabalarile geçile. 
biliyor. Bu yüzden ve derelerin taş. 
ması dolayısile, nakliyat hep aktar. 
ma ile yapılabiliyor. Yağmur altın. 
daki aktarmalar ise, tütünleri tabi. 
atile berbat ediyor. 

Smdırgının iktisadi vaziyeti, yol -
smluk yUzilnden fenalaşmak tehli.. 
kesindedir. Münakalitm güçlUğil ve 
yolların berbatlığı ytlzilnden tüccarın 
Smdırgıdan uzaklaşarak tütün ihtiya 
cını münakalatı iyi olan yerlerden 
temine çalışacağından endişe edilL 
yor. Bu bal, yeglne geçim vurtası 
tütün olan Sındırgılılan şüphesiz çok 
mUşkW vaziyette bırakacaktır. 

Balıkesir umumi meclisinin yw i. 
şini ehemmiyetle gözönünde tutması 
19.zımdır. Kaldı ki, 63 kilometrelik 
Balıkesir - Sındırgı şosesinin Balı. 

kesir tarafındaki 12 - 15 kilomet. 
relik parçası da be§ aenedenberi ya.. 
pılmamıştır. Bu yüzden otomobiller, 
çamura batmak ve yarda.n dilfUp dev 
rilınek tehlikesi ile kartı kareıyadır. 
Smdırglhlar bütün bu eksikliklere 
karşı ya.km bir a.lika göaterilmeaini 
istemektedirler. 

Telircfağlı Çalıııyor 
Londra ve Pariate muhtelif mUsa

bak&lar yapmak t1zere büyük bir tur
neye hazrrlan;..a Türkiye bqpehlivanı 
Tekirdağlı Bnseyhı, dOn tehrlmi7.e 
ı;elmiftir. 
Tekirdağb, o:ı g(lne kadar eeyaha

te çıkacaktır. Bu müddet zarfmda 
daha iyi bir vaziyete girebilmek için 
Çoban Mehmetle antrenmanlar y~ 

makta.dir. 

da toplantılar yapılmaktadır. Bu ara- • 
da tuğlacıların yaptıklan bir müra
caat memnuniyetle karşılanmıştır. 
Tuğlacılar. tutıa--~ıannaan yome 
2 _ 4 ÜIJU Hava Kurumuna terket
ıneyl kararlaştırmışlar ve bu paranın • 
tahsis şekli de tespit olunmuştur. Bu 
şekil ile senede bir veya Uç tayyare 
alınacak kadar para toplanabileceği • 
hesap edilmiştir. Bu tayyareler alm
dıkça, sırasiyle numaralanacak vt • 
tuğlacıların tayyareleri olacaktır. 

Bronz 891 KuruıluklCIP 

Piyasadan 

Kaldırılacak 
• 
• 

Dün hava açılır açılmaz sokaklara JölıülJük 

lı'I!·· dünkü güneıte bebeklerini ge:zJirenler 

• mum mUfettifliğe ait işler hakkında 
allkadarlarla temas etmek Uzere dtlll 

• Ankaraya gitmiştir. Tahsin Uzer, AJ1 
karada dö"rt beş gün kalacak ve dÖA 

• dükten sonra doktorlarla istişarede 
culunacak ve doktorlar lUzum göster 

• dikleri takdirde tedavi için VıyJUıay& 
gıdecektir. 

• Üniversite Rektörü . 

• Son Sınıf Talebesine 

• Ça~yafeti Verecek 
h~·~~-~i;ıu~ .. ~-bi b~-;~ed:;hiiL 

W versitede bqarı ile çalışarak son sı.. 
nıfa kadar gelmiş olan talebe ile ge 

Darphane müdürü, yeni basılan ve 
basılacak olan paralar hakkında Ma
liye Vekaletile temaslarda bulunmak 
üzere Ankaraya gitmiştir. Hafta için 
de şehrimfae dönecektir. 10 ve 25 ku
ruşluklardan sonra 5 kuruşluk bronz 
paraların da 938 malt senesinden iti
baren tedavUlden kaldınlması karar
laştırılmıştır. Bundan' sonra yilz para 
lık bronzlarla 10, 20 ve 40 paralık ni-' 
keller tedavUlden kaldırılacaktır. 

• çen sömestrde sınıflarında pek iyi de 
rece almış olan talebeye birer çay zi
yafeti verecektir. Bu çaylar, sömesU' 
tatilinden evvel ayın 12 inci günU. baf 
lıyacak ve şu sırayı takip edecektir: 

12 inci çarşamba günü tıp fakültdi 
son sınıfına, 13 Uncu perşembe hU
kuk son sınıfına, 14 üncü cuma, b 
tUn fakültelerde pek iyi derece alan
lara, 15 cumartesi edebiyat, dişçi ,,. 
eczacı mektepleri aon sınıflarına. ıe 
pazar fen fakültesi son smıfma. 

Çaylar saat 17 de bqlıyacaktıt• 

Açıldı 

Vapurlar Yollarına 
Devam Ediyorlar 

Dun Hava 

Bronz yüz paralıkh•rrn verirıe 'VN'I 

yilzlUkler basılıp basılmıyacağı tfm
diden bilinmiyor. Yüz paralıklar yeni 
şek.le göre basılmadığı takdirde bun
ların piyasadaki mevcudu kıymetinde 
10, 20 ve 40 paralıkla bet kuruşluk 
yeni para basılıp piyasaya arzedile
cektir. 

"Hisar .. Kurbanlarından Dört Zavallmm Daha 

Cesetleri Başları Kopmuş Olarak Bulundu 

Her çay esnasında alakadar fakW 
dekanı, pek iyi derece ile geçenleriO 
çayında ise bUtün f akU.lte dek 
hazır bulunacaktır. 

Bu gaylarda talebeler, f 
teleri hakkında isteklerini ve ten 
Jerini serbestçe yapacaklar ve -:.rt 
tarafından dinleneceklerdir. 

Taksilere Konulacak 

Kınlmaz Camlar 
Belediyenin Şubattan itibaren bU

tUn otomobillerin kırılmaz cinsinden 
olan tripleks camı kullanmaları hak
kındaki kararma taksi şoförleri itiraz 
etmişler, bu mecburiyetin yeni oto
mobiller için bir mesele teşkil etmiye 
ceğ'ini, ancak ma.liyet fiyatı düşkün 
olan fersude arabalara bir iki yUz li
raya mal olan bu camların konulma
sının doğru olmadığını iddia etmişler 
di. 

Belediye, kazalara mukavemet ede 
cek cinsten olan bu kabil camların bi 
la istisna bUtün otomobillere konma· 
smı prensip itibariyle kabul ettiğin
den şoförlerin bu mUracaatlan redde 
dilmiştir. 

Küçükler Güzel Bir Piyano 
Konseri Yerdiler 

DUn Unyon Fransezde piyano pro 
fesörü B. Sonner'in talebesi ta rafın
dan parlak bir piyano konseri veril
miştir. Bütün talebeler çok muvaffak 
olmuşlardır. En ziyade alkıtlanan ve 
yaşına göre, büyük bir istidat 
gösteren, Ann Ginnftie olmuetur. Kil 
çUk Ann, Amerika ticaret atqesinin 
on ya§IDdaki kızıdır ve c;aldıği parça. 
larda bilyük bir hassasiyetle muvaf. 
fak olmustar. 

Birkaç gUndenberi şiddetli bir kar 
tipisi ile karışık esmekte olan kara. 
yel fırtınası evvelki gece kuvvetini 
kaybetmiş ve hava diln açmıştır. 

Denizyollan idaresine ve deniz ti
caret müdürlüğüne gelen malflınata 

göre, havanın şiddeti yüzünden Ak. 
deniz, Marmara ve Karadenizde muh 
telif limanlara sığınmış olan gemiler 
yollarına devam etmişlerdir, Bu me
yanda Bandırmada barmamıyarak 
Bakraç koyuna kaçmış olan Saadet 
vapuru Bandırmadan yolcularını ala. 
rak, dün limanımıza gelmiştir. Yolda. 
ki diğer vapurlar da, hava hep böyle 
müsait gittiği takdirde bugün ve ya. 
nn geleceklerdir. 

"HiMır,, kurbanları 
Geçenki (Hisar) vapuru faciası 

kurbanlarından dört kişinin daha ce.. 
sedi Şile önlerine çıkmıştır. Fakat bu 
dört zavallı tanmmıyacak bir ha.ide. 
dir. Su içinde uzun zaman kalm1' o. 
lan bu cesetlerde etler kopup dağıl. 
m1', hattA cesetlerin başları da kop. 
muştur. Bu sebeple bunların kimler 
olduğu anl&fll&mamı9tır. Sadece 
erkek olduklan teebit edilmlştir. 

Belediyede laazırlık 
Belediye eon gUnlerde soğukların 

artması ve ın,m ıiddetlenmeai tt7.eri 
ne bazı tedbirler almıya !Uzum gör. 
mtlş ve kann fazla yağması ihtimali 
ka.rf18mda kürek, kazma gibi süpür. 
me ve temizleme lletıerhıdetı !!Ok. 

sanlan ikmal etmiştir. Bundan başka 
amele miktarının da artırılması ka 
rarlqtınlmıştır. Bu amele fazla kar 
yağarsa derhal cadde ve meydanlsra 
sevkedilecekler, yolların açılmasını 

temin edeceklerdir. Bundan başka 
şehir haricindeki yolların. bilhassa 
Istanbul et nakliyatını temin eden 
Karaağaç mezbahası • Ş~li yolu gibi 
ana yollann fazla kar yağarak kapan 
dığı takdirde derhal temizlenmesi 
için, evvelce getirtilmiş olan kar ma 
kinesi de hazırlanmıştır. 

Doğuda Kıı 
Erzurum, 9 (A.A) - llrl gUndUr 

devam eden fırtına ve tipiden Zigana 
ve Kop dağları kapanmış, bu yüzden 
bir çok kapıyonlar yolda kalımftır. 

Takviye edilmiş amele postalan yolu 
ıa.çmıya çalışmaktadır. 

YUKTfA HAVA VAZiYETi 

Yardamuda bava amamiyetle fulaca 
bulutla ceçmif, Sivu .e Erzincanda kar 
yaimakta devam emiıtir, Rllzdr Trakya, 
Ece, Kocaelinde tlmalden hafif, Karadenis 
kıyılannda prpten Jnmretli. 1"11!'dan diter 
mmtablarmda cenapta.D orta ~ette • 
mittir, 

Şelırimbde Baft 
lıtanbalda bava ktamen dursan ıeçmiı, 

riizılr ıimalden aaniyede 1-Z metre ola 
rü amlatir. Saat 14 de ban tu7ild 761.Z 

--<>---
icra lıleri için 

Mütehassıs Geliyor 
icra dairelerindeki yeni tesisat 

maınlanmıştır. Bu sayede mem 
nn halkla teması ziyadeleşmiı, 
daha çabuk neticelenmiye başl 

tır. Adliye Vekaleti, icraların her 
kundan teklmill etmesbe çok ya 
dan allkadar olmaktadır. Isviçred 
getirilmesi takarrür eden mUteh 
sm da, 20 gün zarfında burada b 
nacağı tahmin edilmektedir. 
Mütehassıs bilhassa Ankara, J 

bul ve lzmir gibi bUyUk şehirlerin 
ra dairelerile meşgul olacaktır. 

tölJrinciklnun 1938 
PAZARTESl 

1 inci•ay Giiıı: 31 Kaıun: 64 
Arabl: • 13S6 Rumi: 13SS 
Zilkade: 8 Birinciklnun: 28 
Güneı: 7,26 - Ölle: 12,21 
lkindl: 14,46 - Akıam: ıe.s• 
Yatıı: 18,3S - lmılk: S,sf 

milimetre idi, Sıcaklık en u ııfırm aJt 
4,1 en Jiibek 4.S unticrat olarak C 

edllmlttir' 
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Dünra Gaze.teleıinin 
Birinci Sarfa Haberleri 

ı ' Reis Roosevelt 
1 

Milyarderlerle 
ALMANYA· 
~ 

ln9ilterenin Verdiği 
ns 
:ıir 

ini 
Un 
~es 

a.n 
es· 
ik
ı.at 
ı.k-

Son Notanın Tesiri 
gi}~r~, 9 (A.A.)- lngiliz sefiri, In, 
İl.o renın Bükreş hükumeti nezdinde 
~ lllanya Yahudi ekalliyeti lehinde 
tıı Pnuş olduğu teşebbüs üzerine Al. 
~an gazetelerinin lngiltere aleyhinde 
hUPn:ı.ıya başlamış olduktan şiddeUi 
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~uınu protesto etmiştir. 
ta u Protesto üzerıne bütün Alman 
~ ıetelerinin bu mesele dolayısile 
bı:~lllakta olduk.lan hücumlar kesil. 
~r ır. 

lRRANtCE TEDRiSAT 
lerııllerlin, 9 (A.A.) - Orta mektep
diı_ ~ lbrani lisarunın tedrisi mene
""'Uli§fu-. 

~OMANYA 
'------

Rom en Zaharof 

Londraya Gitti 
'tondra, 9 (A.A) _Romanya ağır 

Yiinin mühim bir kısmını idare 
't ekte olan Romen ayan azası Aus
' l..ondraya gelmiştir. 
.ı\.uslit'in kendi memleketinde ''Ro. 
~n ~aharof.,u diye anıldığını yazan 
enıng Standard gazetesi, bu zatm, 

· ~en. f~istleri tarafından öt.edenbe 
h hdıt edilegelmekte olduğunu ve 

a bundan birkaç ay evvel Bükreş 
at~lııe bir bombr atılmış olduğunu 
!rlatınaktadır. 

llaiiye Nazm Diyor ki: 
~i.l. a kreş, 9 (A.A.) - Maliye nazın 

~~· radyoda söylediği bir nutukta 
·~1§tir ki. .. . 

·ltt - liükfimet, ne mecburt bir i8 
~ ~. akdini,ne bankalardaki mevdu 
· .llllisadereyi, ne de paranm kıyme 

.lb; düşlirmeği ast! aklından geçir 
?!.41Iiükfımet, ecnebi sermayesi 

<4.l.u.ıa .a~CJ.J'Ca .. çU\..\...ÇAUJ.." 

Ankara Maçları 
11.4..~kara, 9 (TAN Muhabirinden)
a.::111 . Ankarada lig maçlarııın de
l'd ed~di. Dk maç Harbiye idman
·. ; ile Demirçankaya ara~m.da 
lltı a~at Harbiyeliler hakeme itiraz 

1erı ~çin maç yapılamadı. Sonra 
. ~ erbırliği ile Altmordu oyn~<lr
ar akat ikinci devrede Altm:>rdu-

1.ıı h0 Yundan çıkarılan oyuncuları 
"-1 akerne itiraz ettiler ve bu seh'!p 
tınordu hükmen mağlup sayıldı. 

~Qdıköy Su Şirketi 
8eıediyeye Geçiyor 
~11kara, 9 (TAN Muhabirinden)
~ ~Vekaleti Kadıköy - Usküdar 
~lrketinin Istanbul belediyesine 
tn··hakkında bir layiha hazırlamış 
b'lttaıeasını bildirmesi için Istan
elecüyesine göndermiştir. 
--. oı-----

•r ~ ~eni 100 Lirahklar 
ı.t tf' lı:ı llkara, 9 (TAN) - Londrada ba
lUtl~ akta olan yeni 100 l'ralık kağrt 
;.şıef ~~ar Şubatın ilk haftası içinde 

anııf ekete gönderilmiş olacaktır. 
•r bf' ~.\:==========z= 
~}<J1Y ŞAJAKAl.EDEN MABAAT 

reae' §siı:lik Derdine 
tıas"' f'\ 
bul"' \tQreıer 

Jst~ ~Uk (Başr 1 incide) 
in iO' tneınur, aanatkar, makinist bu 

Yorıar. _,.,,. 
() rtaaa mutlak surette yoluna 
r b 

1 
konulnııya ihtiyaç gösteren 

( Uk vardır. Bir taraftan iş ta-
~l:r tu için teşkilat vücude getirme!~ 

11 aranan orta mekteplerden ço. 
~~t aıneli sanat, ziraat ve t icaret 
ltı:r>leri haline sokmak suretile bu 

• 64 &'u az k ·ı • 53 llr:ftı. znınanda doldurma mı m 
~3 28 lttu:· ÇünkU Türkiyede işsizlik 
2.zı ~ biİ lier işliyen kafa ve çalışma. 
6,SS k ll'a~ her kol için fazlasile iş var 
5,39~ tı at bütün mesele mevcut çalı• 13Ulle .• 

ıı "'~ :ını ihtiyaçlara uygun bir 
c aıe• 4~Yeye çıkarmaktır. . 

ırtet Ernin YALMAN 

Madam Lupesko'yu hatrrlıyac:aksımz: 
Bükreş sarayı ile hayli münasebeti bulun 
duğu söylenen bu güzel kadın RomanyaYl 
terketmek emrini almıştır : Yeni Goga ka 
binesinin ittihaz ettiği bu karar İngili:? ve 
Fransız matbuatında dedikodulu neşriyata 
yol açmış bulunuyor: 

FRANSA: 

Büyük Bir Grev 

Sona Erebildi 
Paris, 9 (A.A) - Goodrich fabri

kalarında çıkmış olan ihtilaf, grevci
lerin Pazartesi ıdinil ta~r~e ~ 
ma.yı kabul etmeleri ilzer':ne dün ak
şam hitama ermiştir. Grev, 15 birinci 
kanundanberi devam etmekte idi. 

MUZELERDE IŞIK 
P.aris, 9 - MU,zeler.i.D gec~ri elek 

t.rıKıe moaern bı::- tarzda tenvır edıl-
mesi üzerine ziyaretçi sayısı ümidin 
fevkinde artmıştrr. Luvr müzesinde 
Mısır ve Yunan heykel kısımlan ten
vir edilmiş bulunuyor. Bütün müze
ler bu şekilde tenvir ed.lecektir. 

BELÇiKA: 

Almanyaya Kongodan 

Hisse Verilmiyecek 
Briiksel, 9 (A.A.) - Echo de Pa. 

ris gazetesi, Van Zeeland'ın teklifleri 
arasında Almanyanın Belçika Kongo 
suna i-ştirak ettirilmesinin de bulun. 
duğunu yazmıştı. 

Belçika ajansı, neşrettiği bir teb -
liğde, Van Zeeland'ın tekliflerine ve 
bilhassa Afrika meselelerine dair ba. 
zı gazetelerde çıkan malumatın kati. 
yen aslı olmad1ğınr kavdetmektedir. 

B. Van Zeeland, Londradan öuraya 
dönmüştür. 

Şanghay 
Japonya De Garbi Avrupa dev 

letlerlnbı en bellibaşhlan a.
rasrndaki nüfuz mücadelesi salıa

larırun en mühimlerindan b:rı Çi
nin meı;lıur şehri şaınghaydıt'. Bey-

elmilel menfaatler mahşeri sayı

lacak mahiyette olao bu şehir son 

hafta içJ.nde birçok hadiselere sah

ne oldu. Kavga, dövüş, taarruz, ve 
saireden ibaret olan bu hiidiselerin 

biri, lngiltere Başkumandanı ta
rafından "telcerrürle.ri takdirinde 

en vahim neticelere sebebiyet ve

recek,, mahiyette sa) ıldı. Falcat 

hadiseler Şanglıayın diğer imtiyaz 
mıntakalarmda teker.rür etti. Taar

ruza ağrıyan bir Çinli ka<lın ) üzün 

den çıkan kavga ft'ransız muhafız
ta.riyle Japon askerleri.nin mitral
yözleri önünde vaziyet alma.lanna 
kadar va.rdı. Japon askerleri ln
gilizlere ait ()ir otele girerek ln-
lllz ba)Takla.nm kaldırdrlar ve 

fendi bayraklannı diktiler. Bun
dan ba§ka Ingillz zabıta memurla
J'llll ya.kalıyara.k dövdüler ve her-

CENEVRE: 

Zecri Tedbir için 

Teminat Meselesi 
Cenevre, 9 (A.A.) - Milletler Ce. 

miyeti umumi katibi i3. Avenol, yann 
Londrada, bu ayın on yedisinde Ce. 
nevrede açılacak olan konseyin yü. 
züncü içtima devresine ait ihzari gö. 
rüşmelerine ba.şlıyacaktır. 

Bu münasebetle Isviçre telgraf a. 
1 jansı, neşretmiş olduğu bir tebliğde 
1 bilhassa şöyle demektedir: 
1 Fransa i1e lngilterenin 17 kanunu 
I sanide açılacak olan yüzüncü içtima 
ı devresinde bilhassa Milletler Cemiye. 
ti mi;:ıakının bazı maddelerini ihlal e. 

1 den devletlere karşı cemiyetin ittihaz 
J mecburiyetinde kalacağı iktısadi ve 
mali zecri tedbirler dolayısile küdik 

· ve orta devletlere teminat vermiye 
1 matuf müşterek bir bevanname neş 

retmelerine intizar edilmektedir. 

FİLiSTiN: 

Bir~ok Kasabaya 

Para Cezası Verildi 

Mücadeleye Girişti 
V~ington, 9 (A.A.) - Demokrat fırkanın bir ziyafetinde bir 

nutuk söyliyen B. Rooseve' t, bazı bankacılarla birtakım sanayi 
erbabının sanayi ve finans aleminde kullanmakta oldukları oto
krat'k kuvvetlere karşı mücadele etmek ve katiyen uzl(lfmıya 
yanaşmamak azminde olduğunu beyan etmiştir. 

Reisicümhur, demiştir ki: 1 ------------
"- Henüz hükümet üzerinde nü • 

1 

fuz icra etmek ve ona direktifler ver Sulh için 
mek hakkının kendilerinde mevcut ol 
duğunu tahayyül eden efrattan mü - Öne Sürülen 
rekkep ufak bir grupun tehdid;ne ma 
ruz bu~ unmaktayız. Ben, vatandaşla Bir Şart 
rımın ekserisinin iradesini yerine ge 
tirmek ve ufak bir ekalliyetin salahi. Londra, 9 (A.A) - l!;çi partt-
yet suiistimallerine ve imtiyazlarına si liderlerinden Lasboury, sulh-
nihayet vermek arzusundayım. Mali çular toplantısıı.ıda söylediği bir 
birtakım grupların mahalli ve mevzii nutukta, harp sebeplerini orta-
müesseselerin istiklali menfaatine di 1 dan kaldırmak için yeni hir dün-
ğer bir çok müesseseler lizerinde yap ya iktısat konferansmı.n toplan-
makta oldukları kontrolü tahdit et • ması lüzumunu kaydetmiş ve 
meyi arzu ediyorum. Demokrasi reji gitgide şiddetlenen silah yanşı-
mi, fiyatların suni t ereffüüne, küçük mn tehlikesine ehemmiyetle işa--
sanayi erbabı ile tacirlere karşı ya • ret etmiştir. 
pdmakta olan suiniyete müstenit re- ı Lasbonry. Romanya, l\fac.a-
kabete ve her ne şekilde olursa olsun ristan, Yugosla'\.')"a ve Fi1istin-
monopoller teessüs etmesine mi.isama 1 d~n dav.?tıer ~hh~ını. dünya sul-
ha edemez. Bana suiistimallere niha hu ve dnnya tktrsat konfera('lsı 
yet vermek salahiyetini bahşedin;z. imkanlanm tetkik için bu yerle-
Bu salahiyetin verilmes;, Amerika re gideceğini söylemiştir. 
nın iş adamları ile sanayi erbabı t?k 1 iiiiiiiii-.iiiiiiiiiiiiiiiiii0iiiiiiiii-..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,..,.iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;o.J 

seriyet;ni mutazarrır etmiyecektir . ., 

200 milyon dolar! · 
Vaşington , ~ (A.A) - Reis~cüm

hur Ro.:ısevclt'in 1938 - 39 mali se-

Tun usta 

Kudüs, 9 (A.A) - tki günlük bir 
sükfından sonra Şimali Filistinde ye
niden bir takım hadiseler başlamış

tır. Asker kıyafetine girmiş olan hay 
dut1ar, taharr:yat bahanesiyle, köylü 
!erin evlerine girmek ve paralarını 

çalmak suretiyle şakavet yapmakta
dırlar. 

Tulukerem mmtakasmda bir askP.- nesi "ı;in Parlamentodan milli müda-
• t b"l · ı h. ..ı· uıerkezine ta- faa masraflarını karşılamak üzere Kanlı rı o omo ı ı e-."'ır. P ... . • . _. . • 

auu:ır...c•.rnınıştir. Fakat nüfusça tele- ı 200 mılyon dolar ıstıyecegı ıyı malu-
fat yoktur. mat alan mahafilde beyan olunmak-

Petrol borusunun ve telefon hatla- tadır. 
nnm tahribi sebebiyle birçok kasaba
lara para cezalan tertip edilmistir. 
Birçok k;mseler tevkif edilmektedir. 

YUt"ANIST AN 

Veliahdin Evlenmesi 

Çok Parlak O~du 
Atina, 9 (Husu.st)- Veliaht Prens 

Pol, ile Ingiliz prenses Fredrika'nın 
evlenme tören'.eri bugün Atinanm 
büyük kiliseside çok muhteşem me. 
rasimle ve yüksek bir davetli kalaba 
lığı huzurunda yapıldı. Yağmura rağ 
men kilisenin önü çok kalabalıktı. Ev 
lenme merasimi 101 atını topla ilan 
edildi. 

Ayinde evlilerin başına konulan 
som altın taçlar kral birinci Georges 
ile Konstrıntinin de evlenme merasi. 

ı inde kullanılmış olan taçlar idi. 
N "kah yapıldıktan sonra Yunan 

kralı ile yeni evlilerin yakm akraba. 
!arı, gerek prensi. gerek prensesi öpe 
rek tebrikte bulunmuşlardtr. Diğer 
prensler ile davetliler de yeni evlileri 
tebrik etmişlerdir. 

Amerikaya Yapllan 

Göçlerin Listesi 
Vaşington, 9 (A.A.) - Hariciye 

Bakanlığı tarafından neşredilen ista. 
tistiğe göre, geçen sene Amerikaya 
muhaceret için 240869 permi talebi 
vukubulmuş . bunlardan yalnız 30898 
kııbul edilmiştir. Kanıuni miktar ise 
153774 tür. 

Arnavutluk. Yunanistan. Roman _ 
ya, Suriye ve Ttirkiyeye tahsis edilen 
kanuni miktar tamamlanmıştır. Is
panya kendisine verilen kontenjanın 
yüzde 99 unu, Macaristan yüzde 92 
sini Almanya da yüzde 48 ini kullana 
bilmiştir. Gidenlerin ekserisi Yahudi. 
dir. 

Dünya Altınları 

Amerikaya Geçecek 
Londra, 9 (A.A.) - The Statist 

Amerika tarafından yapılan ve düny~ 
yüzündeki bütün alton stoklarını A 
merikaya çekmek gibi bir neticeye 

Nümayişler 
Paris, 9 (A.A) - Tunustan bildi

rild ğine göre, bin kadar yer li nüma
yişçi ile polis arasında kanlı hadise
ler olmuştur. Altı yerli ölmüş ve üç 
yerli de ağır surette yaralanmıştır. 

Diğer taraftan. bir komiserle üç po
lis memuru ölmüştür. Asayiş ancak 
öğleden sonra geç vak,t tesis oluna
b'lmiştir. 

Bizcrt, (Tunus) 9 (A.A) - Dün 
Bizert'de dört milliyetperver yerli öl
müş, Uç dört yerli polis memuru ya
ı alanmıştrr. 

Hadise milliyetperverlerin lideri 
Hasan Nurin"n Cezayire sürülmesini 
protesto için tertip edilen bir nüma
yiş esnasında vuku bulmuştur. 

Bu nümayiş hükfımet tarafından 
menedilmişti. adetleri bine varan nü
mayişç 'ler polislere taş atm·şlar ve 
t abanca ile ateş etmişlerdir. Polis mu 
kabelede bu lunmuı:-tur. On nümayisçi 
tevk if edilmiştir. Sükunet iade edil
mişt'r 

müncer olacak olan gumuş ıthalatı 
nı bir nebze endişe ile karşılamakta 
dır. 

Mzntakalarznda Mücadele 
:·················· ......... •··•·········•···············• ... f YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL f 
t t ......................................................... : 

türlü hakarete maruz bullllldurdu- Ro d manya aki Yahudiler 
lar. 

Japonlar, bu ınmtakada ge~it 
resmi yapan askerleri.ne bombalar 
atılmasını ileri sürerek Şaıııghay 
Belediyesinde da.ha. fazla azaya sa
hip olmak, aynı zamanda bu mm
takanm zabrta kuvvetine '!'enlş öl
çüde iştirak etme"k i~tiyor. Ve böy

lece Şa.nghayın beynelmilel mmta

kasına da yavaş yavaş hulüJ Pde

rek buraııuın mukadderatını kanıi

leın ele almak değilse de sözü şuo
dilik herkes kadar, ileride herkes
ten fazla yürür bir devlet olmak 
istiyorlar. 

Beynelmilel mmtaka ile alaka.
dar devletler bu vaziyet karşısında 
derin derin düşünmekte ve Japon
yanrın hakikaten bütün Ga.rp dev
letlerinin nüfuz ve menfaatlerine 
set çekmek için uğraştığına inaıı
maktado1ar. 

R onuuıyadaki Yahudilerin 
Goga lıüklımetinden yüz bu

lamıyacakla.rına, hatta bilakis ezi
yet göreceklerine dalT inti:;;ar edP.D. 
haberler ve göze çarpıuı emareler 
üzerine İngiltere hükumeti Roma.n
yanıo 1919 da imzaladığı bir mua
hedeyi hatırlatmıştı. Romanya bu 

muahede ile, bü)-Uyen, genişliyı>o 
yurdu iç ·ınde yaşıyn.n ekalliyetlerin 
haklannı tanıyordlL 

lngiltere ile Fransnımn Roman
ya hükfımetine bu nokta), hatır
ıatmalan Yahudi düşmanhı~ma 
karşı ~elinmeiiindeın hoşla.nmıyan 
Almanlan hiddPtlt>ndirdi, ,.e bun
lar birdenbire Yahudileri himaye 
edenlere karşı köpürdüler. Fakat 
bu köpürme çek kısa sürdü ve a.n
sızm başladığı gibi ansızın durdu. 
Ve orta.ya çıkması beklenen bir me 
sele kendiliğinden kapandı. 

lngilterenin Romrnyaya hatır
lattığı muahede, ekalliyetleri hi
maye eden beş hususi muahede
den, Mmetler Cemiyeti karşısında 
yapılan altı deklarasiyondnn mü
te.::,;elddldir. Bu muahedeler ve dek 
larasiyonlar ancak konsey ekseri
yetini.o muvafakatiJe değl~tirilebi

lir. Koınsey azası, bu muahedelerP 
nazarı dikkati celbetmek hakJuw 
haizdirler. 

Muahedenin sekizinci maddesi 
Roma.nyanıo bütün tebaasına ırk, 
din, dil a),rdedibneksizin medeni 
ve si~·asi haklan müsa"i şartlar 

içinde temiııı etmektedir. Bu mad
deye göre hiçbir vatanda5 trk, din 
veya dil )-Üziinden hiikumet memu 
ri;retlerine ve:ra sair mesleklere 
girmekten menolunıımnz. 

Londra gazetelerinden biri tn
gilterenfın Romn.nyndnkl Yahudiler 
işine kn.nşması karşısında "bizim 
başımızcla Filistinde içinden çıka
madığımız ko!'ikoca Yahudi mese
l~i dururp dururken ba.,ka bir Ya
hudi meselesine bula§maouz gerek
!llfl'Z,. diyor. 

fifK 
Türkçe Konuşmak, 

Türkçe işitmek 
[Yazan: 8. Felek] 

lçi.nfzde yabaıııcı bir memlekete gt.. 
dip te wnmadığı bir anda Türkçe işit
mi~ olaınlar bumw bir Türk kulağı 
için ne büyük, ne nefis bir musiki ol
duğunu pek iyi takdir ederler. 

Zaten bir:;;eyin kıymeti onun kıth
ğrıııda. i)i ölçülebilir. 

Ben -hiç kimseye karşı bir üstün
lük iddia.sında bulunrnaksızıo söylü
yorum- ana dilimi çok severim. 
llatta onun dünya. dilleri iç:.Ode en 
müsiea.J, ahenkli lisanlardan biri ol-
duğunu dü;:.ünerek övünürüm bile. 
Bir dil:n ahenkli olup olmayı;;ıını o di
li görüşeuler daha doğrusu o dilin sa
hipleri pek iyi kestiremezler. Bunu 
mutlaka. yabancıya sormalı. 

Ista:nbul lehçesiyle konnşu?an iyi 
bir Türkçe yabancı kulaklara ltal
yanca gibi bir tesir yapıyormu.,. Bu
nu birçok defalar ya.hancı dostla.n:m
dan i~ittim. 

E, böyle güzel bir dili görüşmek 

ve görü~üldüğü.nü işitmek kadar zevk 
olnr mu? 

(Laf aramızda, pek katı ve gırt
laktan görüşüloo birtakım diller de 
var. Allah sahiplerine bağışlasın. Me
sela: Ermenice. 

Rivayete na.zarım bu di1in 1500 se-
11efk bir edebiyatı varmış. Ne ala! 
Lakin işitmesi bir kulak zevki teşkil 
etti~ini zannetmediğim bu eski 1isa.nı 
ahenkli diller a.rasında ~ymazıııam 

Ermeni vatanda..5lanmız bana gücen· 
mezler sar.ımm). 
Şimdi şu ufak "derkenar,, dl\ll !'On

ra sözü Tiirkçe konuc;ma mecburiyeti 
hakkındaki kanun teklifine getiriyo
rum. Bir vatandaşın kendi yurdunun 
dilini görüşmesi kadar tabii birşey o
lamaz. Fransa.da "Fransızlar Frao· 
slzca konuşmıya mecburdur,. diye bir 
kanun mevcut olduğunu bilmiyorum. 
Lflkin bizim memleket enelii. azlık a
dını verdiğimiz bazı unsurların vak
tiyle harsi ve dini istiklalleriııe fer
maın ve beratlarla riayet edilerek 
Türkçeyi öğrenmiye mecbur olmama
ları için ne yapmak lazımsa yapıldı

ğı iç1n Türklük camiası içinde ooyle 
bir küçük ada hasıl olmuştu. Tü.rld
yenin 11 inci hicri senede başhyan in
Wtat devresiflde elimizden çıkan 
memleketlerde kalmış ve olduklan 
yerin dilini koouşmıya mecbur ola
rak Türkçeyi unutmuş olan Türkler 
Biiyük Harpten ı.onra yurda hicret ~ 
dince bunlar da Türkçe konuşamıya.n 
bir sınıf teşkil ettiler. Bunla.rda.n ayn 
olarak Çerke.sçe, Lazca. Kiirt~ gibi 
dil oJmaktao ziyade dil kırması şey

lerin cari hayattaki kıymeti bunlan 
bDe.n mahdut kimselerin diğerlerin· 
den bir sözü ıııaklamak için görüşme
leri gibi münferit hallere inhisar etti
ğinden bunlan nazan itibara. almıyo-
rom. 
Şimdi azhklardMt ba."}hyalım: 
Bu arada Ermeniler iyiden iyiye 

aralarında Türkçe konuşmıya başla
dılar. Diğerleri için heniiz müspet bir 
şey söylemek kabil de~ldir. lUuhaclr 
ler ise toplu olarak iskfln edildikleri 
yerlerde iyi bildikleri yabancı dille 
göriişmeyi daha kolay buluyorlar. 

Bu \"aziyette memleketin koodi di
line hakkı olduğu ehemmiyet ve hür
meti verdirme yollarım araması pek 
tabiidir. 

Ben evvelce bir iki defa daha yaz
dı~m gibi bu yolu'" he.rşeyden evvel 
mektep meselesi olduğunu bugün de 
ısrar ile kkrar etmiye mecburum. 

Biz ilericle S<>kaklarımızda sade 
Tür){~ konuşulmasını, sade kendi di
limizin işitilmesini ve Türk vataında
şmın koodi tabii dilini konuşmas1111 

istiyorsak mutlaka bu işi axhklann 
Türk mekteplerine girmesi yoluyla 
halletmeli)iz. Bu o kadar zaruri ve 
ta.bil bir yoldur ki öniinde sonunda 
bunun böyle olacağına şüphe etml
yonım. 

Lakin ortada bfr de mektebe f?fd&
miyecek ya...,ta hu1wıan ve hugiin ~ 
niimiizde duran kimseler \'Ar kt: i~te 
son kamıın teklifi bunln.n istihdaf e
diyor. 

R<'n de, kanııınu telclif eden 7atta 
hernberim. Runlara Tiirk~e lmnnş
tnrmak lazım. NaqJ kom stnrmnh! 
Tnhii ceza tehıfüliyle. An<'.ak bu tek
lifte vaıtırımrl•i;m nokta nrnlı- rmıia 

Tiirkc:ooen hac;kıı dil konmıaın THrk
lert yakahyanla.ra ikramiye vermek 
me"elesfdir. 

Esasen bu fşm tatbikat tarafı ba-

(Arkası 10 uncuda) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

'rJ\N -0--
lı ,In hedefi: Haberde, fildrde, 

er şeyde temiz. dürüst, samimi 1 
Olına.k, kariin gazetesi oJ.mıya 

çalışmaktır. ı 

-ABONE~EDELı-
"rürkiye Ecnebi · ı 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, j 
750 > fi Ay 1500 > 
400 > 3 Ay 800 > 1 
ıso • ı Ay soo • 

1 
Aiilletlerarası posta ittihadına dahil ol 
:

1Y&n memleketler için 30, 16, 9, 3,S lira 
•
1r: Abone bedeli peşındir, Adres değiş 

t' tırıneır 25 kuruıstar, Cevap için mektup 
rı ~ra 10 kuruşluk ı>ul illvesi 11.zımdır, 
t' C GÜNON MESELELERi 

l>evlet Ziraat 
l§letmeleri Kurumu 

l\a.mutay, Cuma. güoktt top1antı
•n.da devlet ziraat işletmeleri kuru
lb.u hakkındaki .kamın liyihasllllll 
lb.tizakeresini yaptı. 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu, 
~kiyede örneği mevcut bir zirai iş
. tınenin genişletilmesi suretile bü
~ memleketin zirai kalkmmasmda, 

' \>e bunun neticesi olarak, ekonomi
~de büyük bir l'azife ifasıııa nam-

rı t.et ~modern bir teşekküldür. Ata.
ttlrk•ün 1 Ddnclteşrin günü, Kamuta
h ~keıı söyledikleri program 
....._nutkun bertarafı gibi ziraate ta.
lllfık eden kısımlan da hatırmın
dadır: Bu nutuklarında Atatürk zi
~tin, sanayi, ticaret ve nafıa ile bir 
'IU teşkil etiğine işaret buyurmuşlar

dı. Fakat 7.amanmnz realitelerinin bu 
ıı ~ınrt yine Atatü.t1din 11 - 6 - 1937 

taruııi mektuplariyle hazhıeye teber
tU ettikleri ~tlik ve ,müesseselerin 
1da.te tarzında, tA kum1duklan gün
lerden itibaren fiili ifadesfni bulmuş
~ 

0 En model'O. ziraat usulleri, ekonomi 
tca.pla.nna uygm.. bir işletme, bulmı
d.\lkla.n yerlerde kalkınıp gelişme te- · 
ltı.lnını istihdaf eden' .isabetli bir ga-
l'e •..• 
Ankaralılar ve bötöın U1U8 okur

lttı Anka.l"lldakl orman çiftliğinin 
hlnız civa.t' zira.ati için değil, şehrin 
\>e nu:ntaka.nrn bin bir ihtiyaclilll kar-

~~ ~Jduğun~ blurler:Bu çiİÜik, ~-; 
J ti güzelleştirmiş; halka gezmek, eğ
erırnek ve dlnlenmeık için -Jokan
~lan, gazfno!e.n ve diğer tesislerl
e.._ bir orman temln etmiş, hilesiz 
gıda maddele..-t vermiş; buo.lann pf
)a&adaki fiys.tlannı ayarlanuştır. Bu 
lniitaıeala.rı, teberrii edilen diğer çift
lik \"e müesseseler içbı de ayneo tek
l'arlıyabillriz. 

nmı.1ara., köylülerin çahşma.la.nna 
l'ehberlik etmek, ziraat endüstrileri 
)'aratmak hususwdakJ faydalan da 
lıa\"e etmeliyiz. 

ı lhdas edilmekte olan devlet ziraat 
~ "Ietmeleri kurumu, : u ve bu gibi 

:"Yeteri göz önünde bulundararaık, 
\lgiin Ziraat Veki.letine bağlı bulu

ltaıı çiftlik ve mtlesseselerl de, -lh
~~aca göre- diğer ziraat mıntaka
""l'lnda tesis edilecek yenilerini de 
hl?ıeştirlp, hepsini, şimdiye kadar ol
~Uh gtbf, ticari usulle.l'le idare et
~ek va.zifesiı~ üzerine alacaktır. 

Ticaret usullerine ve blnnetice hu
'11st hukuk hükümlerine göre tedvir 
~ecek olan yen! kurumun on beş 
ataOyon Ura ıtibart sermayesi olacak 
\>e ltizum görüldüğü takdll'de mallye
tlitı kefaleti De tahvilat çıkarabile
tlekttr. 

1 
lıu kadar esaslı ve etraflı düşlinü

ı~~ek en iyi gayelerle kurulmakta o
""l devlet ziraat işletmeleri kurmnu-
111tn memleketimiz bünye.4'bıde pek ha 
hrtr tesirleri olacağı muhakka.ktrr. 

\'eni miles!tt"8eyt en derin memnu
lli~etle karşılam~. 
'-----......~----------.......... ------~ 
Çifte· ile Oynarken 

~"-!dm• (TAN) - Koçarlıya bağlı 
b etı.ıköyde feci bir kaza olmuştur. 
~ at'i1 kızı 15 yaşında AsUman, kar
t ~i Ahmedin oğlu 12 yaşında Raına 
Sianıa oynarken, Ramaza.nm elindeki 
t-ı~te patlamış, Asüman beyninden vu 
·.qarak ölmüştür. 

tokat Halkevinde Yeni 
Tiyatro Sahnesi 

~ °l'okat, (TAN) - Halkevi tiyatro 
ll 1°tıunun bütün tesisatı bitirilmiştir 
~ Salon Türkiyede eşi nadir denile
~ ~ek kadar güzeldir. Sahnesi ray-

~~de işlemek ~uretile müte. 

lıii9 ı .K.~ıc cc:1.ınn allJ1Yanın 

L. en büyük adamların
dan yirmi kişilik bir liste vü
cüde getirmeniz istense, kim
leri seçersiniz acaba? Birden
bire birçok isimlerin aklınız

dan geçeceği fÜphe götürmez. 
Fakat bunları seçmeden evvel 
büyüklüğün ne olduğunu dü
fÜnmeniz ve tarif etmeniz ge

rektir. 
Büyüklük hakkındaki tariflerin 

en kolayı şudur: Diln•ya üzerinde 
en kuvvetli nüfuza sahip olmak! 
Bu bakımdan tabaati keşfeden a 
dam Şekspirden daha büyük sa-
yılmak icap eder. 

·Yahut büyük adam, kendi devri 
miz üzerinde en derin izi bırakan 
dır, diyebilirsiniz. O takdirde Sok 
rat, Atinada saat 11 den sonra so 
kaklarda aşık oynanmasını mene 
den Atinah zabıta memurundan da 
ha küçük bir vaziyete düşmüş olur. 
Büyüklüğün klasik tarifi bam 

başkadır: "Büyüklük insaru.İı yaptı 
ğı iş üzerinde ulvi hakimiye yük
sek orijinalite, zamane kaydından 
azade kalarak eser veya şahsiyetin
de asalet hassasını göstermesidir. 

Bu bakimdan Napolyon ile Dra. 
ke nerede plır? 

Şimdi tarihin önünde, geçen a,_ 

sırlarda büyükler arasından bir 
liste çıkaralım : 

AHNATON 
(Milattan önce 1375)' 

Mısır Fravunu idi. Tarih onu bir 
Allaha inanan ve onu güneş ile tem 
sil eden ilk adam olarak gösteri 
yor. Merhametli, iyilik sever, hür 
riyete 8.şrk bir adamdı. Ahnato:::ıu, 
ortadan kaldırmak istediği sayısız 
ilahlann kA.hinleri ezdi1er. Ve sulh 
sever bir adam olduğu için dağıttı 
ğı askerlerin eliıyle başından tacını 
aldxlar. 

GOTANA BUDDA 
(Milattan önce 500) 

tlindistanın muharip prenslerin 
dendi ve Isadan çok önce onun öğ 
retmek istedikleri.nin çoğunu bildir
miştir. Budda, muvaffakıyet şahi 
kalannm en yükseğine varmış, mu
zaffer olmuş, servet içinde yüzmüş, 
sevilmi§, fakat bütün bunları, ha-

TAN 

Tarihe 
• 
isim Veren 

• 
insanlar 

kikat tanıdığı ve inandığı şeyi ta 
kip için feda etmişti. 

SOKRAT 
(Milattan önce 399 - 470) 
Esir kullanmıya dayanan e!1 bU 

yük medeniyetin, yani Atina metle 
niyetinin en yüksek filozofu idi. 
!çini yakan susuzluk sevkiyle bk 
çok meseleleri araştırmış ve bu a 
raştırmalar talebesi olan Platona • 
filozof ünvanını kazandırmıştır. 

Kendisini zehirliyerek öldürme1< is 
tedikleri zaman zehiri gülümsiy~ 
rek içmiş, küçük bir borcunun öden
mesini arkadaşlarından rica etmişti. 

dir. Bir tek kaıbile sayesinde muka 
vemet edilmez kumandanlık hüne 
ri ve inanılmaz süratile Karade. 
niz ile Akdeniz, Sarıdeniz ve Vol 
ga ile Sent arasındaki alemi çiğne 
mişti. Tesis ettiği devlet kendindcı: 
sonra dört batın devam etti. 

TIMUR 
(1330 - 1405) 

Dünyanın en büyük fatihlerin :len 
biridir. 1369 dan evvel de birtakım 
fütuhat ile meşgul olmuş, fakat 
bu yıldan başlryarak muazzam fü 
tuhata girişmiştir. Ordulan, Ha
zer denizine vararak lranın en bil 
yük kısmını fethetmiş. Daha sonra 
1398 de Hindistanı istifa etmiş ve 
Delhiyi zapta muvaffak olmu.ıttu. 
Osmanhlar ve Mısırlılarla muhare 
heleri de muvaffakıyetle neticelen 
miş, Timur daha sonra Çini fethet 
meyi düşünmüş, fakat 1405 te öl 
m~t.ü. 

JUL SEZAR 
(Milattan önce 44 - 102) 

Hareket adamlarının en büyükle
rinden biridir. Devı,,.+ .. ..za.ırıt, cıiyasi, 
fatih. ı. .. up ve muharrirdi. Karan 
llk devirlerde Romanın ışıklarını 
m karanlık yerlere yaydr. Ve bir 
tek sözle bir isyanı bastırdı. 

PETRO 
(MHattan önce 30 -
M;Jattet.n eonra 60) 

Hiyaneti kendi kanile silen bir 
haindi, Hıristiyanhk kilisesinin n.ıü 
essisidir. Kendini Isa gibi dik dura 
rak haça gerilmeğe layık görmedi
ği için başaşağı dikilerek haça 
girilmişti. 

HILDEBRANT 
(1023 - 1085) 

Papa Yedinci Grigori diye tamn 
mıştır. Bir zamanlar meçhul bir Al 
man rahibi idi. Fakat Alman Impa 
ratorunru Cenossa kalesinin dışında 
ve karlar altında. bekletnıiye mu 
vaffak olmuştu. 

ASSILI FRANSUVA 
(1181 - 1226) 

Azizler içinde istihzalarile maruf 
tur. Hastalar, yoksullar, ve cüzamlı 
lar arasrnda çalışırdı. yarını dil 
şünmez bir adamdı. Iki tarikat vü 
ende getirmiş ve ordusu olınad?ğı 
halde bir ehli salibe girişmişti. Göz 
lerini çıkarmak için kullanrlacak a 
teşle istihza etmiş ve insanlar ara 
smda hayvanlar alemine "kardeş 
ler" demekle ta.nmınıştı. Bütün be 
lagatini etrafında toplanan ve ken
disini dinler göriinen kuşlara karşı 
sarf ederdi. 

CENGiZ HAtl 
(1162 -1227) 

Dünya tarihinin en büyük fatihi 

JAN· DARK 
(1412 - 1431) 

11· yaş·nda bir köylü kızı olduğu 
halde şahsiyetinin kuvvetile m:ığ 
I(ıp bir orduyu galip bir orduya 
çevirmişti. Iki sene içinde Avrupa 
mn haritasını öyle bir tahavville 
uğrattı ki bu harita bir daha eski 
halini alamadı. Bakire idi ve asker 
ler içinde yaşadığı halde onlara ka 
dırı olduğunu unuttururdu. 

LEONARDO DA ViNCi 
(1452 -1519) 

Rönesans hareketinin şahikası 
drr. Resim yapan bir riyaziyeci, 
heykel yapan bir muhteri id1. nk 
tayyareyi tasarlryan odur. Cihanşü 
mfil bir deha idi. 

Zeytinciler Tuz istiyor 
Bir okuyucumuz Yazıyor: 
"M kadarlarm dikkat nazarma k • 

armara mıntakasmda bu sene zeytin ederim,. oymanızı rıca 
mah~ulü çok iyidir, Vazi~etin bu kadar il 

mit verici olacağı evvelden kestiril d" •. d eme ı 
gın en, zeytin müstahsilleri son zamanlar 
da müşkülatla karştlaşmışlardir: Bu da 
tuz noksanıdır, Zeytin iyi ve bereketli bir 
mahsuldür, Fakat, onu meydana çıkaran 

tuzdur: Marmara mmtakasmda ze;ti'n 
mahsulünün mühim bir kısmı yağlığa ay 
rı1mı1tır: Mudanya, Gemlik havalisi de 
mahsulünün çoğunu kaplığa ayırmıştır, On, 
on beş milyon kilo tuzlanacak zeytin bulun 
dufu dalde, İnhisarlar İdaresi depolarmda 
~evcut tuz iki milyonu geçmiyor, Zeytin 
cıler tuz tedariki için atıikadar makamlara 
ba:t vurmuşlardır, Tuzun gecikmesi endiııe 
sile de, kaphfa ayrılan %eytİn)erin mühim 
bir kwm tekrar nihia ur:ılııuıtır. Alt 

• Mualllmlere Teuilat Yapılmalı 
lzmirden muallim Tahsin imzasile yazı 

lıyor: 

• "Aldığım maaş 45 Jiradrr: Bu para ile 
bırkaç nüfuslu aile reçindiriyorwn: Fa 
kat, b_urada otobüs fiyatları çok pahalıdır, 
~uallımler ekseriyetle az maaıslı kimseler 
dir: Vesaiti nakliyede bazı kimselere nasıl 
tenzi!St yapılıyona, muallimlere de ayni ııe 
kilde tenzilat yapı1mahdır: Burada Karşı 
yaka tramvaylarmda tenzilat vardır, Bu 
hareketin bütün memleket nakil vasıtaları 
na teşmili çok iyi olur, Muallim görmek 
gezmek ihtiyacında olan bir adamdır: Bu su 
retle talabesine, memlekete daha faydalı 
olur-

IGNATIUS LAYOLA 
(1491 - 1556) 

Reformasyona karşı gelmek için 
vücude getirilen jezvitlik hareketi 
nin mliessisidir. Şian, beden ile mü 
cadele idi. Maksatlarından biri 
harp kılıcı ile sulh incilini birleşti 

ren bir sistem vücude getirmekti. 

WILLIAN SKOKESPEARE 
(1564- 1616) 

Kraliçe Eliza.bet devrinin edebi 
yatmı bir hamlede en ulvi şiir ve 
en yüksek insanlık seviyesine var 
dırdı. Eserleri, ölmiyen birer şah 
eserdir. 

ROMBRANDO 
(1607 - 1669) 

Sanat alemi içinde karanlığı gö 
rimür hale getiren yenicidir. ltea 
lism ve Romanticism'e karşı gele 
rek realiteyi yarattı. Bir saray gü 
zeli ile alakadar olduğu kadar ps. 
çavralar içinde gezen bir dilenci ve 
ya ihtiyar ile alakadar olur, yiyece 
ğini sardığı kağıtlar üzerinde re 
filil1 çizerdi. 

8EETHOVEN 
(1770 - 1827) 

Herşeyi anlatabilen bestekll.rcıı. 

Stravinsky ve Vagner derecesinde 
büyük bir mücedditti. Fakat onlar 
gibi zamana bağlı değildi. Sağırlık 
ruhunu kırmamış ve verimini azalt 
mamıştır. 

KARL MARX 
(1818 - 1883) 

Yeni bir mezhebin mucıdidir. Ken 
di sınıfını izmihlale sürükliyen bir 
burjuva. idi. ölümünden nice za. 
man sonra en büyük içtimai ihti 
ıa.::n amili olmuştur. 

FLORENCE NIGHTINGALE 
(1820- 1910) 

Kırım harbinde elinde bir rşık 

taşıyarak askerler arasıncta dolaş 
mayı evinde kalarak refah i~inde 
yaşaımıya tercih etmiştir. Hat-taba 
kıcılığı ona borçlu gibiyiz. Çünkü 0 

da, hastalığı tahammill ~diJir bir 
haJe getirmiştir. Kadnılan kurtar 
ma hareketinin ilk lideri sayılır. 

DAMIEN 
{1840- 1889) 

Belçikalı bir rahipti ve hayalını 
cüzamWarla meşgul olmrya vakfet 
~tir. Bu yüzden Büyük O)cyanus 

t!!~!J:~ 1 
Vatandaş Türkçe ... 

Konuş Demeden Önco 
Azıcık Realist 
Olamaz mıyız ? 
[Yazan: Aka Gündüz] 

-4-
Saynı Bay Topraık, 
Dün vatandaşlar a.rasmda Musevi 

J 
Jerin b~o;.ka bir dunun arzettiklerioi 

, söylemiştim. Türkiye musevileri mm 
f larnmza, ermenilerimize benzemezler. 
Musevilerin bu durumu kentlilerintn 
hesabına hakikaten pek hazin bir du 
rurndur. 

Rumun mllli dili vardır konuşur • 
Devlet dili olan türkçe dili vardır ko 
ouşur. Ermeninio milli dili vardır ko 
nuşur. Devlet dili va.Ydır ki onu daha 
çok konuşur. Hatta bazı Ermeni züm 
relerinde Türk dili milli dillerinin ye 
rine g~iştir. 

Fakat zavallı Musevi vatandaşın 
milli rlili yoldur konm:;1"'~7 Devlet dl 

, lini bilmez, öğremnemlşttr konuş. 

maz. Bunlıı rtn ve.rlne a~zma geleni 
konuşur. Bu, daha hazin, daha a.cı
naldı bir mamara.dır. Çüııkü konuştu 

[ ğu yabancı diUerin hepsini de akılla 
ı r.i.. ha.y.retler vercek dercooe bozuk ko 
! nuşur. 
1 Muse'\oiler ilıni ve içtimai manasile 
1 bir millet olmaktan ziyade bir ümmet 
ma!ılyetintled"rler Ummet ve din dJ'!l 

1 leri ibranicedir. Buma. milli dil diyebi 
ı Urlerse hadi koo.uşsun1at'. Serbesttir 
1 

l 
ler. Fakat onu da bilmemek gibi bir 
talihsizlikleri vardır. Kudüs radyosu 

'. nun dilini olsun bilselerdi yasak t.ak 

1 
riri vermiye lüzum kalma.7.dı. Onu da 
lrnnm5sunlar, ounu Ja det' geçerdiniz. 

1 Bizim museviler ispanyolcadan 
~ bozma ve İspanyolcaya çok yerde ay 
. kın bir acaip dil koouşrırlar. 
( Musevi Rusya.da nısça, Berlinde 
, Hitlerce, Roma.da Duçece, Şamda Su 
f riyece, Paristt. frenkçe, Londrada 
1 • 

ı Taymisçe konuşur. Bulunduğu mem 

l leketin dilini mil:i '.lil, ümmetinin dili 
sa.yar. Ne yapsın? Kendi sosyal dili 
yok. 

Fakat bizim memlekette iyi saatte 
olsun, yalnız, türkçe konuşmaz. Her 
dilce konuşur da türkçe konuşmak 
istemz. Bunu ne ben söylüyorum, ne 
biz. ~nld gazeteleri oktımuşunuz 

dltl', kendi cemaatlerinin reisi doğnı 
bir yürekle ve merlçesine, ~ık açık 
dememiş miydi: Bizimkiler hatırla., 
gönülle, tavsiyt- Ue filan tiı.rk~e konuş 
mazlar. Onlara kanun z.oru lazım! 

Yine cemaat ileri gelenlerinin ifade 
lerine bakılırsa Avrupa görmüş blrta 

ı>ııcler, ara!annda (inat rin 
tüT'kçe konu.,mıya.nlar cemiyeti) diye 
bir cemiyet kurmuş imişlenniş. Buna 
iınanmak çok zordur. Ne çare ki ha 
yat ve ha.dLat ada.mm kafasını gözü 
nii yumruklaya yumruklaya: inan! 
diyor. 
H~lbuki Milas, Fethiye, Bodrum, 

Rados musevilerinderı birçok dostl&
rım, vatandaşlarım vardır ki bizim 
mekteplerde okumuşlardır ve benden 
çok dalıa iyi türkçe konuşurlar. Ken 
dilerini Türk camiasmm özünde tutar 
tar. 
Başka memleketlerin musevlst ne 

den bulunduğu yerin dilini kendi dili 
ediyor da bize gelince koou~ınasmı de 
ğil, sadece öğren.mes:lni bile estrgt 
yor? Bu muammayı ne biz çözebiliriz,· 
ne sizin kanmıf teklifiniz, ne de ha 
hambaşı. Bu öyle hazin bir muamma 
dır ki teessürü bize düşmez. 

işte bu sebeplerden ötürü, Musevi 
vntandaslara gelİıllce onların durumla 
n bambaşkadır, demiştim. Bu yanın 

' n <ıövlr bir netice 
çıkarabiliriz: Musevi vatanda,ıa.rımız 
dan öz Tü.rkten istedlğhniz kada.r şid 
·eti türkçe isteriz. lsµ.tnyol dili !\lu 

sevi dilt değiJ<!ir. Tiirk"eyi oe kaclar 
iyi bilirler ve ne kadar bol koouşu 
larsa o kadar şeref bulurlar. Eğer 

Tüıık vatandaşı olmak haysiyetlerine 
dokunmuyorsa.. •• 

Yine mevzuun özüne gelelim. Va 
tandaş türkçe... konuş demden önce 
realist olalım. Çünkü da'\o'amz epeyce 
myd gibi görünüyor ba.oa. 

-Varma -

taki Molokai adasında yaşamıştı. 
Nihayet kendisj de bu müthiş haa 
talrğa yakalanarak ölmüştür. 

• Siz bu listeyi beğenmezseniz b~ 
ka şahsiyetlerden mürekkep bir 
liste vücude getirmek elinizdedir. 
Çünkü ı..arih, adı tanınmış veya ta 

llinlD&.Iru4 nice nice büyüklerle do_ 
ludur. 

LondracJı ~ t>aily Express'den 
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Güneş Takımı Çamur içinde 

Şampiyonluk Maçı 

Dünkü Galibiyetile 
Şampiyon Oldu 

--0-

Dünkü Günef • Vela ma· 
çı, diğer maçlar gibi yine 

çamur deryasında oynandı. 

ı···········(~::~~:··~~·;;;··ş~;i~·i···········ı 
.......................................................... 1 

Şu be, re11imJ e bir gol i filmi 11eyrederken lutbolcü· 

1 
/erin Je çamurlarda yuvar

landıhlannı, üzüle üzüle 

görüyor•unuz. 

Dün Taksim stadında Güneş takı. 
mı ile Vefalılar arasında yapılan son 
lig maçı, milli kümeye seçilmı§ olan 
dort khibil çok yakından alakadar E:

den bir karşılaşma idı. 

Dört gündür, Istanbul birinciliğı 
ve ikincilığinin gol nisbeti itibarile 
Fenerle Beşiktaş arasında nasıl hal 
}edileceği bir mesele olmuştu. Bazıla. 
n başka yerlerde görülmemiş şahsi 
hükümlerine dayanarak birınciliği 

Beşiktaşa vererek meseleyi hallcdi.. 
veriyorlardı.Dünkü maçın Istanbul bi 
rinci iğinde şimdiye kadar hesaba a. 
lmmamış Güneş klübünün baş mev. 
kie geçebilmesi ımkanını da hazırla. 
dığını bilen alakadar klüpler oyunu 
baştan sonuna kadar heyecanla takir 
ettiler. Çünkü Güneş 3-0 galip vazı 
yette iken bir gol yemiş olsaydı, gol 
nisbeti itibarile yakaladığı bırinciliğı 
elinden kaçırmış olacaktı. Vefalılar 
bir gol dahi çıkarmış olsaydılar. Gü. 
neş "gol avareç,. mukayesesinde bi
rinciliği tekrar yakalayabilmek Jze. 
re gollerinı yediye kadar çıkarmıya 
mahküm olacaktı. 

Bu nazik vaziyet yUzünden Istan. 
bul tasnifinde birincilikten dördüncü 
lüğe kadar sıra alacak dört klübün 
taraftarlan ve idarecileri oyunun 
son saniyesine kadar yüreklerinin a1 
tığını hissettiler. KIUpçillük hisleri. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• nin bu karma karışık ve biribirine zrt 

anlarını yaşatan iki rakipten Vefanın • 
vaziyeti hayli garipti. Yeşil be~ azlt. 
Jann bazı hücumlannda bir gol olsun 
çıkarabilmelerini niyaz edenlerden • bir çoğu belki Vefanın semtinden geç 
miş, bir bardak bozasını içmiş insan 
lardan değillerdi. Halis Vefalılar ken • 
di klüplerinin galibiyet ihtimalini üç 
golden sonra kaybettiğini gonınce • 
tabii olarak susmuşlardı. Hal-
buki Güneşin Vefa basarna • • 
ğrndan alacağı hızla k~n • 
d"ılerinin de önüne sıçrayabilt!cek va. 
ziyete girdiğini görenler ve sıralan • 
Vefalılann bir golüne bağl ı olanların 
tel8.şları boyuna artıyordu. Güneşli. • 
ler de ayni halde idiler. Oyunun üçte 
ikisinde IstanbuJ birindliğini yakala • 
dıktan sonra son dakikalarda kaybet 
mek işlerine hiç gelmiyordu. 
Maçın son düdüğü öttUğil vakit • 

Güneşin lstanbul birinciliğini temin 
eden 4-0 tık galibiyet üzerine iki • 45 dakika sıkışmış olan J?öğüsler de
rin nefeslerini aldılar, 

Maçın tafsilatı 

Hakem Beşiktaşlı Bay Rüştü idi. 

Güneş takımı: Cihat - Faruk. Re. 
§at - Yusuf. Rıza. Omer - Melih, 
Salahaddin. Necdet. Murat. Rebii. 

il 
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• Vefa takımı: Muvahhit - Sa:m, 
Sefer - SUleyman. Uıtfi Abduş - • 
Muhte~m. Hüseyin, Necip, ŞükrU, 
Mustafa.. • Oyunun 4 dakikasında iki tarafın, 
çamurdan çok ağırlrupnış sahadn vu. 
ruş kontrollerini iyi tayin edeme!'nek • 
)'Üzünden. vasattan asaı?ı bir oyunla 
did "ştiklerine şahit olduk. • Beşinci dakikadan sonra Gilneş hO. 
eum hattı Vefa kalesini sık sık tehdit 
eden bir sistemde akmrya başladı. 
Vefa müdafaası on dakika kadar hU 
cumlara iyi dayandı. Boşluk ve açık 
oyuncu bırakmndr. Fakat çamurlu 
ııahada Vefa müdafaası yorulup sU. • 
ratini kavbcd;nce mfidafaa gedik 1cıi 

hemen çıktı. GünC'~liler bu müsait 
boşJuklardan istifade etmeyi bildi. 

• 
• 
• 

Yirminri dakikadıı l';iin C'ş sol .:ı.rığt 

ortala dı . Kale öniindeki karış•k'rkta IJ 
M<'l h hnvada.n l?'eJen tonu kantı ve 
ic'cri attı .. 

ikinci gol 

28 inci dakikada yine GUneş 801 a. 

(Arkası 8 incide) • 

Şqmpiyon ola11 Güneşin onbiri maça hazır vaziyette 

Hakemin düdiiğile ma~ başlamış oluyor 

Güneşten M dih t' .:fu kale11ine cloi;ı·u ahın yapıyor 

Vela kalesi ö11ünJe go!e doğru giden biı rarpışma baş'ıyor 

'Neticede Vela kale.ine dört 11olden biri nlnvnr 

• 
•' 
·' • 
• 

il 1 
-ı 

S egiyenin içlnde elbisesile ya 
tıyordu. Ellerini göğsüne 

çapraz bağlamış, başı omuzuna düş 
mllştU. Kayışını çözdüler, tabanca 
sını aldılar ... Yüzüne dikkatle bak 
tım. Ben bu adamı tanımıyordum. 
Sordum: 

- Bu kim? .. Yaşıyan ölülerden 
'? mı .. 
Sıhhiye memuru gülümsedi: 
- Hayır. dedi. o yaşıyan ölUler 

den değil. O hala yaşıyor. 
- Yaralı mı?. 

- Hayır, yorgun. 

U vuyana merakla ve dikkatle 
baktım. O kadar tatlı ve 

o kadar denn uyuyordu ki. hiç bir 
gürültü onu uyandıramıyordu. Göğ 
süne çapraz bağladığı ellerini çöz 
düler. yanlarına uzattılar .. O. uyu 
makta devam etti. Ona vil komfre 
şınnga ettiler.. Ağzına konyaklı 

süt akıttı'ar .. Iğne yapılırken deri 
sinde en ufak bir büzülme, bir tit 
reme bile görmedim .. 

Başı umına toplanan birkaç dok 
tor, bu derin uyku hakkında ala 
kah alakalı konuşuyorlardı . 

- Böy1e derin bir uykuya nasıl 
dalmış? .. Hayret! . 

- Çok yol yUrUmUş. Ayaklan 
na baksanıza. 

Ben onun ayaklanna dikkat bi 
•ı le etmemiştim. Hemen hemen yus 

yuvarlak bir hale gelen bu et küt 
• çelerinin bir insan ayağt olabilece 

1 

ğine bir türlü inanmak istemivor 
• dum. Bu ayakları örten kirli paçav 

I 
• raları daha çıkarmam·ştılar .. Ne ol 
duklarını tayin etmek imkAnı olmı 

• yan bu paçavra1ar. herhalde, kanla 
ı kanşmış ~oraplardı .. 

• Onu sediveden çıkardılar.. Bir 

1 
s·hhive otomobiline verleştirdiler .. 
O hal8 uvuvordu Onu A!'lkeri has 

• -ınna.neye gMUrdüler .. Doktor. uvu 
1 yanla beraber g-iden hemşireye ~n 

g direktiflerini verdi: 
- Onu uyandırmıyacakstnrz!. 

• 
Ayaklarma sıcak şişeler koyacak 
smrz!. Uyandrğl zaman banvoya 

1 sokacaksm·z. Snnra da şekerli bir 
•

1 

kaEhve verirsiniz!. 
rtesi J?ijn onu hastahane hah 

<;esinde gördiim. DUnyanın en ikti 
• , darlı. en hA.zik doktonı . o1Rn ~enç 

lik. ona kuvvet ve saı?hk vermiş, 
• onu avağa kaldırmıştı . Yalnız ayak 

tannm armııcnk hali onu has'T bir 
tm'tukta oturmaya mecbur ediyor 

• du. 

• 
• 
• 
•ı 
• ı 
• ı 
·ı 
•ı 
•ı 
• ı ., 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Delikıınlı kııh11"1.ın11 cekik kapa 
it inı:ııınlardandı . Her in!'lanın zayıf 
tarafr nlsuı e"urnnın~ı l!Trl klın•ıt't"ak 
onun Odv!'lı:ıee'~ini onun miltPvıu:i 
lrnhramanlık Odyssee'sini okuyabil 
dim. 

1936 senesi Temmuzunun or 
talarına doğru Joze Antoni 

yo Karral, sırtında mona(•) belinde 
eski bir tabanca olduğu halde di 
ğer insan kalabalığiyle beraber 
Santander sokaklarında dolaşıyor 
du. s~rtındaki mononun yeni o:du 
ğunu iddia edemeviz .. Bel;ndeki ta 
banca da XVIII inci yüzyıldan 

kalma idi. 
Joze Antoniyo da. binlerce arka 

da.,ı gibi silah arıyordu. Halbuki 
silah kıttı Mevcut olanlar da çok 
fena şera;tte taksim ediliyordu. 

Işte böyle Joze Antoniyo. ne za 
man bir yerde silah dağıtıldığını 
duysa. birinci olmak için. koşardL 
Fakat her defas:nda. bilinemez na 
sıl. en sona kalır, silah alamadan 
dönerdi. 

Kamyonlar her akşam tıklım tık 
ırm insan yığınlarını Reynos'a, Bur 
gosa. Oviyedoya taşıyorlardı. Hal 
buki zavallı Joze Antoniyo. bu şe 
reften mahrum bir halde Santan 
der sokaklarında, eli boş, dolaşıp 
duruyordu. 

Temmuzun ikinci yansı. bUtün a. 
ğustos. kısmen de eylüJ hep böyle 
geçti. Joze Antoniyo artık kendi 
tabancasından utanıyordu.. Bir 
gün gelip barut ve kurşun bulmak 
limitlerini beselemeseydi, bunu çok 
tan atacaktı. 

Bir gün yine silah dağıtılacağını 
işitti. Daha geceden ~ıra bek'emi 
ye başladı . Sabah old'llğu zaman o, 
sıranın en başında bulunuyordu. 
Silah almaması ı~in hiç bir sebep 
yoktu. Fakat ·rel~clelim yine s·lah 
alamadı. Çilnkii silahlar "daha pk 
şamdan dağ'rtı 1mış" tı . MUrac: at 
eden'erin bir k·sm• "Evvelinrien va 
zıld•ğı için" silah a!dr. Diğer bir 
kısmı ise ya "orduda hizmet ettik 
leri için" veyahut ''iyi atıcılardan 
okhıklan icin" -silah sılttılı:ı,. 
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SiLAHA SUSAMIŞ 
ADAM 
l
························ı 

Yazan: i 
Matild de la Torre 

Çeviren: 

B. Tok 
•••••••••••••••••••••••• 

G ünler geçiyor Joze Antoni 
yo bir türlü silah bulamı 

yordu... Bir çok defalar kederin 
den ağlama derecelerine gelmişti. 
Bilhassa akşam llzeri, kamyonların 
cepheye hareketi anlarında kederi 
son haddini bulurdu. 

Yine böyle, bir akşam, insan do 
lu bir kamyon hareket etmek llze 
re idi. Joze Antoniyo. bütün guru 
runu ayaklan &ltma alarak kam 
yona vaklaştı. Yalvaran bir sesle: 

- Ben de sizinle gidebilir mi 
yim? .. dedi. 

Kamyondaki sillblı insanlar gü 
lüştüler: 

- Silahm nerede?. dediler-
- Orada verirler . 
Sll8.hh in"IAnhı" hi" rtAh$1. eillU.."' 

tüler: 
- Hayrr. ded1ler. Ovfvedoya an 

cak sil!hh insanlar şridebilir. 
Jo7.e Antoniyo yalvarıyor, ağlı 

yor. Ona: 
- Hayır delikanlı. divorlar. si 

lahsız oraya gidilmez. Evde kal da 
patates ayıkla. 

Düdük .. Korna se81erl. motör ho 
murtu'an (Viva!l sadalanna kan 
şıyor .. Hep bir ağızdan söylenen 
erkek sesli şarktlar ortal·~ ~mlat1 
yor. Joze Antoniyo, yine kederile 
yapyalnız kalıyor. 

Omın kamyonu yoktu. Parası 
yoktu .. Onun silahı. hattı seyahat 
vesikası bile yoktu. Fakat ortada 
dtlz bir şose ve onun ayaklan var 
dı. Cebindeki sen~1ka b'leti ne be 
JinıiE'ki tahancaaı da onun aeyahat 
vesika!!ı idi. 

J oze A.ntoniyo, Santander'deıı. 
Oviyedo'ya 180 kilometre 

olduğunu bilmiyordu. Fakat bil • 
seydi de ne olacaktı? Kilometreler. 
Yol.. ispanyaya has kızgın eylw 
güneşi .•. 

Vakit akşama yakıaşryordu. Jo. 
ze Antonıyo bi.ll yilrUyordu. Ha. 
yalinde silah bulabilen bahtiyar 
insanlar ve kamyonlar olduğu h&l 
de durmadan yürUyordu. Kilomet 
reler biribirini kovalıyordu. Artık 
tamamen gece olmuştu. Jou An. 
toniyo henilz kendi vilayetinin sı. 
nırlarmr aşmamıştı. nk kövlerde 
dunnıya bile !Uzum görmedi Yü. 
rUdü.. Yürüdü. Hiç durmadan yü 
rüdU. 

Birdenbire yolun manzarası de. 
ğişti. Artık Asturyaı;!an uzak o lma 
d:ğmı sanıyordu. Karnı acıkmrştı. 

Parası yoktu. Fakat sendika bileti 
cebinde idi. "Konak komiteleri., 
AJlab ne verdise karn·nı dnvuru • 
yorlardı. Joze Antoniyo yine yolu 
na devam edivordu. 

Bazan yolda birisine rastlıyor 

ve soruyordu: 
- içinde mili8 dolu. Ovivedo'ya 

giden bir kamyon tı"Ördiiniil mil? 
- Gördilk .. Fakat bir tane de. 

ğil.. Bir çok .. 
- Onlar buradan geçeli çok ol. 

du mu? 
- Beş, altı saat oldu. 
Dinlenmek? Fakat bayır. Onun 

daha güçU vardı. BütUn gece yü. 

rüyebilirdi. Onu bir çok defa otu. 
rup dinlenmesi. yatıp uyuması ıçiD 
kand.rmıya çalıştılar. Fakat o kal. 
madı. Onun "acele işi., vardı. 

Dimağ:nda sabit bir fikir halin. 
de kamyona yetışmek düşüncesi 

vardı. 

J oze Antoniyo yürüyor. hiç 
durmadan yürüyordu. Aa. 

turya sınırlanna geldiğı zaman O. 
viyedo'ya kaç kilometre kaldığım 

sordu: 
- Yüz kilometre. dediler. 
Bir köyden geçerken Joze Antonf 

yonun haline acıyan bir köylü ka. 
dını ona bir kahve ikram etti. Bi. 
raz dinlenmesini söyledi. 

Fakat Joze Antoniyo: 
- Daha yorulmadım ki, dinle. ' 

neyım. dedi. 
Ve yine yoluna devam etti. Köy. 

lU karısı: 
- Zavallı galiba delirmiş. dİıve 

söylenerek Joze'nin arkasındıı bak 
tı. O artrk ayaklarını duymuyor. 
du Pabuçlan çoktan yırtılmıştı. 

Yolun bir dönemecinde gözden 
kayboldu. 

- Oviyedo daha çok uzak mı! 
- Epey uzak. Fakat, AJyans W. 

beten yakıo4ıf. 
O. Alyansta yeni bir <Kolunl tef 
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dığını biliyordu. Yeni bir ümitle yo 
luna devam etti. 

Fakat artık vücudil adeta t~ ke 
silmişti. Zaman zaman başı dönU. 
yordu. Karnı açtı. Yorgundu Am. 
ma oturmak ta istemiyordu. Çiln. 
kU oturursa. bir daha kalkanuya. 
cağ·nı bihyordu. 

o yürüyor kilometreler bitmi • 
yorıiu . Ayaklan biribirine dolR.$ • 
m:ya başladı O sırada yanın'.iaD 
bi,. otomobil geçti. Joze. otomobi. 
Un içindeki msanların kendisine gill 
diiklerini gördü. Onu sarhoş san • 
nuşlardı. 

Birdenbire gökyilzU kararır ~bl 
oldu Bu apaç:k, güneşli günde şiın 
şekler çakar gibi oldu. Acaba ıtök 
mti gürlüyordu? Bir şeyler oluyor 
du. 

Joze'nin ayaklan altındaki top. 
rak sallandı. 

Arkadan gelen bir otomobil 0011 

uzaktan görmüş. kenara çekilmesi 
iç:n kome. klakson çalmıştı. 

Onun yere düştüğünü gördUier .. 
Otomobil durdu. Bir takım ınsan. 
lar onu yerden kaldırdılar. Alyan. 
sa götürdüler. 

S antanderli Joze Antoniyo KO 
ral,sen hala yaşıyor musun! 

Sana vermelerini emrettiğim ma\f 
zer hala kahramanlıklar yaratmak• 
ta devam ediyor mu? Sen hala. sia-
leri ve dumanlan arkasında yurt 
baınlerinı giz' iyen haileli Oviyedo'• 
nun karşısında m•sın? Yokıııa ölütll 
le göz göze biribirinize mi baıcıyot 
BUnuz? 

Fakat ölUmUn senin için ne mA.. 
nası var. Senin hamurundan, senill 
toprağından yuğurulmuş olanlt.:'111 
karş·sında ölüm bile duramaz! 

Joze Antoniyo Korral. ben çok •· 
yi biliyorum ki. sen bu kadar emeli 
vererek . bu kadar fedakitrlr~lal' 
göı;tererek elde ettiğin bu s ilfth rı 
en güzeline laviksirı ! SPnin <ıiliihı. 

nın namlusu daima sıcak, daima&" 
teş gibidir. 

Yıne ben çok iyi bilivorutrı lef. 
Joze Anton yo Korral o namlu an· 
eak kimseve vermemek i~ın -·la 
sık ·ya silahını tutan ellerin d0n .1u
ğu zaman soeuvacaktır 

(•) Mono: İspanyol lıcfterinin cl1dik1• 
ri hir nMri lrombine:r:on: 
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NAPOL YONUN MISIR SEFERi : 

General Bonapart'ın Tabiyesi 
lngiliz Sistemine Galebe Çaldı 
ve Fransız Filosu Kurtuldu 

~~!i!!!!"· Yazan : .. ~~~~-., 

Su garip dünya: 

Avukat 
Arayan 

Milyoner 
"Avukat artyorum" cümlesinden 

ibaret küçük bir ilanın neşri için, To 
mi Menwil namrndaki Nevyorklu mil 
yoner, bir günde iki milyon frank 
harcamıştır. Bu ilan. Nevyorkun bü 
tün gazetelerinde çıkmıştır. Faakt ta 
:ip çıkan 1000 avukattan hı<; biri. 
milyoner tarafından beğenilmemiştir. 

B ir !n~il'iz donanmas·nm Ak 
denizde varlığına daır ılk ha 

ber, Fransız donanması tarafın 
dan. Korsıka adasının Çivityvekya 
limanı önlerinde a ınmıştı. 25 Hazi 
randa, donanma Kandiye sahilleri 
ni keşif s rasında Napoli önünde 
keşıften dönen, Justice adlı bir 
Fransız firkateyni bu sahillerde bir 
lngiliz donanmasının bulunduğunu 
bildirmışti. Bu haberler üzerine 
Bonapart lskenderiyenin 25 fersah. 
(takriben 100 km.) batısında Afri 
kanın bir burnuna doğru manevra. 
edilmesini ve Iskenderiyeden emin 
bir haber alınmadıkça bu şehrin ö 
nüne gidilmemesini emretti. Işte bu 
suretle. Nelson lskenderiye önüne 
ge'diği gün, yani 29 Haziranda., 
Fransız donanmasından da Afrika 
kıyıları ve üstüne seyrolunan bu 
run seçilmiş ve Fransız donanması 
bu suretle şimdilik Nelsondan kur 
tulnıuştu. General Bonapart lngi 
liz donanmasının Iskenderiye önle 
rinde dolaşacağım da hesap ederek 
ordusunu. Afrika sahiline çıkarma 
yı göze almıştı. Fakat tngiliz do 
nanmasma iyi bir kabul gösteril 
rnesi hakkmdaki Istanbulun emri 
M sıra vaktiyle varmamrtl olduğun
dan lngiliz donanmasr Iskenderiye 
den pek çabuk avnlırnış ve Fransız 
donanmasrnm Iskenderiyenin batısı 
na doğru rotasını değiştirebileceği 
ihtimalini de ak'a getirememiş bu 
lundu~undan Fransrzlan tam ma 
kils bir istikamette. Iskenderun ve 
Rodl')5 havalis'nde aramıya çıkmış 
tı. Bu. Fransız ba!'lbuğu için veni 
bir talih olmus ve Fransız ordusu 
nun işini kolaylaştırmıştı. 

1 

Menvil. aradrğı avukata 5 inci karı 

1 
smdan boşanma davasını havale ede 

l~~~!!!!!!!!~~~""'!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!ı-!"'!"!"~'!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!'!!~~~!!!!!!!!!!ll cektir. 

lı General Hüsnü Emir 
--~--- 1 • 

Meşhur /ngiliz Amirali Nelson 

F ranstz donanmam Tlılondan ha
reketinde 13 kalyon (yani ha.t

b harp gemisi). 6 ftrkateyn ve 10:12 
birik. korvet veya A vizodan. Ingi
liz donanması ise 74 er toplu 13 ta 
ne kilelik model kalyon ile 50 top 
lu bir fırkateynden müteşekkildi. 
lncriliz kalyonlan pek ace'e teslih 
edi1diklerinden iyi bir halde değil 
dilf'r. Fransrz kalyonlarmm birisi 
120. üç tanesi 80 er toplu idi. Bii 
yük bir 011 kliye kafilesi de bu do 
nanmasın peşinde idi. Fakat 64 top 
lu iki gemi ile 18 er toplu Venedik 
yapısı 4 fırkateynve 20 kadar b'· 
rik veya avizodan mürekkep ayn 
bir filotma kafileyi yakından göze 
tivordu. Yo'da bir düsmanla tesa 
düf ihtimalini her vakit gözönün 

de tutmuş olan başbuğ böyle bir ih 
timalden şöyle bahseder: "Fransız 
donanmas· büyük mikdarda hafif 
harp gemilerine malik olduğundan 
çok uzaklara kadar denizi keşfede 
b;liyordu O suretle ki kafile birşey 

den korkmazdı . düşman görününce 
muharebeden uzak kalmak için en 
münasip vaziyeti alabilirdi. Her bir 
Fransız gemisinde kara topçusun 
dan başka 500 usta asker vardı. 
Gemilere binelı bir aydanberi krta 
lat günde iki defa top talimi yap 
mışlardı. Her bir harp gemisinde a 
teşe ve harbin tecellilerine alışkın 
karakter sahibi generaller vardı. 
lngilizlerle bir tesadüf faraziyesi 
bütün konuşmaların mevzuu idi. 
Gemi süvarileri, .böyle bir halde, 
daimi ve kati bir işaret olmak üze 

Fransız sporcu kız'arından en güzel vücrıt1ü olan rlört lane

tini seçmişler ve böyle göğüslerine numaralar koyup trapeze 
Qsmak suretile yeni girdiğimiz 1938 seneıini sporcular namına 
tebrik etmişler. 

re, muharebeye iştirak ''e 'komşu 
lara yardım emrini almış: ardı.,. 

N elflon donanmasmm, !ngilte 
renin bu son zamanlarda de ] 

nize indirdiği donanmalarm en fe [ 
nası olduğu da hesaba katıhrsa 

Fransız donanmasının Ingiliz do 

nanmasından aşağı olmadığı. bila 
kis üstü·ı bulunduğu ve bu sebeple 
Fransız ordusu için filhakik~ bü 
yük bir tehlike teşkil etmediği an 
laşrlrr. Bw.unla beraber. büyük as 
kerin ilk maksat ve hedefi Mısın 
kara ordusu fle zapt ve işgal oldu 
ğundan o lüzumsuz bir deniz müsa 
demesinden kaGmayı lüzumlu addet 
miş ve Ingil;z Amiralliğini ve Nel

sonu muvaffakıyetle aldatarak bu 
ilk maksat ve hedefıni saadetle el 

de etmişti. 
Bu suretle. FranSTz armadasm 

dan habersiz. denizleri beyhude a 
raştıran tngiliz amiraline gelinçe; 

o. Iskenderiyeden sonra evvela 1s 
kenderun ve badehu Rodos havali 
sini araştırmış. Ege denizinden Ad 
riyatik methaline giderek bura'arı 
nı da beyhude kontrol ettikten ve 
18 Temmu?.da Sicilyada Sirakus 
tan su aldıktan sonra 28 Temmuz 
da, Mora yanmadasınıo Garp ce 
nubundaki Koronide. Franr.tz ordu 
sunun takriben bir ay evvel Mısrra 
çıktığını öğrenebildi. Nelson. artık 
iş işten geGmiş. Fransız donanma 

sı da çoktan Tulona dönmüş zlt4oede 
rek mahza hükumetine müspet bir ra 

por göndermek ve Iskenderiyeyi ab 
luka için laznn olan gemileri liman 
önüne brrakmak üzere tekrar Mı 
sır sularına yollandı. 

Uçuruma 
Yuvarlanan 
Otomobil 

Denizli (TAN) - Şoför muavini 
Ismailin idaresindeki otomobil bura 
ya gelirken feci bir kaza olmuş 
tur. Yolun en tehlikeli yerinde direk 
siyon bozulmuş, otomobil pek derin 
olan uçuruma yuvarlanmrştır. Şofor 
muavini, kafası patlıyarak derhal öl 
müştür. Yolculardan bir kadmın a 
yağı kınlmıştır. Diğer ii~ yolcu hafif 
yaralarla kazayı atlatmışlardır. 

ı 

240 bin sıçan öldürmüş 
Hamburgta, bır lağım ameıesı. bü 

tün meslek hayatında 240.000 sıçan 
öldürmüştür. Eğer bir sıçanın SE'ne 
de 800 franklık zarar yaptığl kabul 
edilirse. bu adamın sıçan'arı öldür 
mek'e ne büyük hizmetler gördüğü 
anlaşılır. Oldürülen sıçanların yapa 
caklan yavruları da hesaba katarsa 
nız. bu amelenin cemiyete ne büyük 
bir hizmet etmiş olduğunu anlarsınız. 

• 
Tahtım bırakan kral 

Holivutta Kral ve fıgüranıık ismile 
çevrilen filmin bazı resimleri lngilte 
reye gelmiştir. 

Filmin mevzuunu. sevdiği bir var 
yete yıldızı ıçin taç ve tahtı terke 
den bir kralın hikayesi teşkil etmek 
tedir. 

Kral roltlnü vapan artist makva iı 
ııı Vindsor DiikOni.in cehresine ben?-t-t 
miştir. Böyle bir filmin cıevrilmesi. 

Londrada çok soğuk kararlımmısbr. 
Yaprlan teı;;eblJiic,ler Ü7erine film, Ho 
•;vııtta imh~ enilmistir. 

Kıştan Bahara 
Hazırhl::lar 

Parls ten:llerl il'kl-ııh:tr içtn ~imıiiden ha 
zrrhklara başl;muıilar ve ortaya yeni nıodel 
ler atmışlardır: 

Güzel bir ~apkıı. çok ''k Vl' gö"l' daha 
ilk bakıı;ta cazip goı ıinen bir elbısc: 

Şapka siyah tül beyaz, bovund:tki 11tkı 

mavi: Ceket siyahtır, üzerindekı deliklerin 
araamda gömletin beyaz izleri görillüy~ 

İSTANBULUN iÇiNDEN RÖPORTAJ: 

lstanbul merkez postanuine dışandan bir bakıı 

Son Senelerde 
Sevda Mektupları 
Hayli Azalmış· 

! 
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YAZAN : REŞAT FEYZi 
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D ünyada en çok mektup ya. 
zan milletin lngilizler ol

duğunu bir istatistikte okumuştum. 
Hatırımda kaldığrna göre, bir In 
giliz, senede 70 mektup yazarmış. 
Türkıyede. hepimizin senede ka. 
çar mektup yazdığımızı merak et. 
miyor musunuz? 

Size bu yazımla. bütün memle. 
ketin değil amma, Istanbul posıa 
nesinden gelen geçen mektup!ar 
hakkında bir fikir verebileceğim. 

Postacılar . mektubu çanta adedi!e 
hesaplıyorlar. 

Bana izahat veren salahiyetli 
zat şöyle diyor: 

"- Günde 600 çanta posta alı. 
rız. Ve her gün de 450 c;anta pos. 
ta yollarız. 600 çanta. 250 bin zarf 
demektır. Fakat, bunun hepsi 'tlek 
tup değildir. Gazete, kart. kitap, 
matbua. eşantiyon vesaire bu ra. 
kama dahildir. Aldığ mız bu 250 
bin zarftan 100 bini Istanbul veci. 
vanna aittir 150 binini de memleke 
tin d ğer köşelerine. yabancı mem 
leketlere yollarız. Yani. tstanbul 
postan'esi, ayni zamanda bir tran. 
sit merkezidir. Istanbul büyük !JOS 
tanesi gişelerine her gün verilen 
mektup sayısı ise 30 bin kadardtr. 
Bu mektuplardan dört bin kadarı 
şehir ıçinde dağılır. 15 bini muh. 
telif vilayetlere. kazalara gider. On 
bini de yabancı memleketlere ~ön 
derilir. Yalnız. bu rakamlar adi 
günlere aittir Bayram'arda bu 
miktar birkaç misli artar.,, 

.
1 

stanbulda kaç postane var. 
mış bilıyor musun uz? Ta. 

marn 52 tane... Bunlardan en <:ok 
iş yapanlar, başta büyük postane 
olmak üzere. Galata ve Beyoğla 

postaneleridir En az iş yapan pos 
tane de Anado'ukavağı postanesi 
imiş. Çünkü. Kavağın nüfusu malı 
dut .. Boğazın dalgalarrn• seyretmek 
belki de. mektup yazmaktan daha 
revklj bir iş .. 

Benim yaptığım vasati bir hesa. 
ba göre. her Istanbullu senede 14 
mektup yazıyor. 

Fakat, Türkiyede mektup yazan 
ların say·sı seneden seneye artıyor. 
Posta idaresı bunu şöyle izah edi 

"- Bi'hassa, yeni harflerin ka... 
bulünden sonra. okuyup yazanların 
sayısı çok arttı.Memleketin bir u. 
cundan. öbür ucuna. evvelce se:am 
~~önderemıyen ir çok köylü vat.an 
da.şiar. şimdi mektup yazabiliyor. 
!ar. On sene evveline nisbetle mek.. 
tup yazanların adedi yüzde elli ms 
betinde artmıştır. Pul satışı da 
bunu isbat ediyor. Mesela 1933 yılı 
kanunuevvel ayında Istanbul pns. 

tanesinin varidatı 27 bin lira iken 

936 yı.ının ayni ayında bu varidat· 
33 bın lira olmuştur. blektup yaz.. 
mak, muhabere etmek, konuşmak. 
anlaşmak medeni bir ihtiyaçtır. 

Memleketin umumi katkınmasile 
beraber, posta işlerimiz de artı • 

yor.,, 

Bütün işlerde olduğu gibi. posta 
işleri de yazın, sıcak aylarda bir 
durgunluk geçirirmiş.. Sıcaklarda 
herkes sayfiyede.plajda, yaylalarda 
d inleniyor .. Kalemin ele yapıştıb'I 
ter döktüğümüz günlerde mektup 
yazmak hatırımıza gelir mi? 

P osta idaresi, bir kısım haL 
krn, posta işlerindeu ikide 

bir şikayetçi olmasını doğru bulmu 
yor. Diyorlar ki: 

"- Posta işlerimiz son sene!erde 
büyük bir emniyet ve intizamla ça 
lışıyor. Yanlışlıklar, gecikmeler ta 
mamen bertaraf edilmiştir. Baıan, 
ufak tefek hatalar olur. Fakat, bu, 
elde olmıyan sebeplerden dolay:dır. 
Hatta, iddia edebiliriz ki. postı:ı nıa 
kınemız, Balkan memleketlerinden 
ve hatta Fransadan daha iyi işli. 

yor. Baı.ı yanlışlıklar, her mcmle... 
kette ara sıra olur. Halbuki. bizim 
vasıtalanmrz bir çok memleketler 
dekinden daha noksandır.Fakat.me 
mur arımız büyük bir fedakarlık 

ve hüsnü niyetle çaı:~ırlar. Neden 
se. eskidenberi yerleşmiş bir itiyat 
la posta memurlarını b·r c;.ok kim. 
seler küçük görürler Halbuki on.. 
lar. devletin en fedakar memur ziim 
resinden biridir. Bir müvezzi dii 
şünün asli maaşr 7-9 liradır. Ak
şama kadar kapı kapı dolaşarak 

posta daı'Hır. Mesai saati çok def& 
fevkaladedir.,, , 

A vrupa postalarının ne gibi 
yanlışlıklar yaptık .arını c:iğ 

renmek meraklı olacaktı . Muhata. 
bım, bır mes!ekdaş ıdareyı çekiştir 

mek istemediğini söyliyerek şunıa... 
l'l anlattı: 

"- Geçenlerde Berlin Merkez 
postanesı Polonya ve Bulgari::ıta. 

na ait birkaç yüz mektubu ve ga. 
zeteyi yanlışlıkla Bağdada gönder. 
nliş .. Bağdattan bire geldi. Baktık 
kı. Polonya ve Bulgaristana gıde 
cek .. Hemen ait o~dukları yer!ere 
yolladık. '.L'abii. Berlinde. bu mek.. 
tupların sahipleri, nekadar sinirlen 
mişlerdir. 

Bundan bir müddet evvel de. T.ıon 
draya yollad:ğımız mektuplarrlan 
bir kaçı. tekrar Istanbula geldi. 
Neden geldi. diyeceksiniz. Ad!"esi 
bulunamadığı için değil.. Londra 
postanesinin ufak bir dikkatsizliği 
yüzünden. Mektupları tekrar Lon 
draya yol'ad·k Eğer bu mektuplar 
acele bir iş ıçin idise. buradaki sa. 
bipleri. bunun kabahatini de Is.. 
tanbuJ postanesine bulmakta hiç 
tereddilt etmemişlerdir. 

Postadaki yanlrşlrklarm bir kıs. 
(Arkası 9 uncuda) 



Sandıklıda 

KöyKalkınma 

Kursu 
Sandıklı, (TAN) - Halkevimizde, \ 

köy kalkmmasmı temin için bir kurs 
açılmıştlr. Resmi k~ il~bay ·tara 
fmdan yapılan kursta ders alanların 
sayısı 32 dir. Kursun hedefi şudur: 

Köy kalkınması işinde çalı§acak 

bilgili unsurlar yetiştirmek. 
Bu maksatla kurstan çıkacaklar, 

muallim olmıyan köylerde açılacak 
millet mekteplerinde alfabe ve hesap 
öğretecek, sağlık koruculuğu yapabi 
le<:ek, fenni ziraatten, nebat ve hay j 
van hastalıklarile mücadeleden anlı.J 
ya.cak şekilde yetiştirilecektir. Bunu ı 
temin için dokuz tiirlU ders verilmek 
tedir. J 

Dersleri verenler: Ilçebay Dündar 1 
ltaker ,hussi muhasebe memu~kir 
Esin Güner, askerlik şubesi reisi bin 
başı Hamdi Türkdoğan, ziraat me. ı 

muru Aifımet Erdoğan, maarif me. 
muru Orhan Kökten, muallimlerden 
Şahin, Reşat, Nazif ve Murta.zadır. 

Kursta gündüz iki, geceleyin iki sa 
at çalışılmaktadır. 45 gUn sonra im 
tihan yapılacak ve kazananlara ehli 
yetıuınıe ven'ibektir. 

Kurs ehliyetnamesi olmıyanlann 
köylerde k!tiplik yapmaları yasak e. 
dilecektir. 

Manisada Parti Kongreleri 
Manisa, (TAN) - C. H. Partisi 

acak hangareler:i tamamlamnrş ve ye 
Diden lntihabedilen idare heyetleri işe 
başlamı.şlardır. Vali Liltfi Kırdar ta
rafından Halkevi salonunda, yeni ida 
re heyetleri şerefine bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette Lut:fü Kırdar 

llÖZ alarak, ocaklılara düşen vazife
leri tebarüz ettirmiştir. Çok istifadeli 
görillen bu gibi toplantıların her on 
beş günde bir tekrar edilmesi karar. 
laştırılın.ıştır. 

1'ydında Yeni Mekt~pler 
Aydın, (TAN) - Karacasu, Na. 

ılilli ve Çine ilçe merkezlerinde birer 
Dk okul binası inşasına başlanılmış. 
tır. 

Hendekte Bir 
Hilkat Garibesi 

Hendek, (TAN) - Kara.baş oğlu 

Osmanm eşi garip bir çocuk doğur. 
muştur. Kafatası olmıyan, bunun ye 
rinde bir et yığını bulunan çocuk iki 
gün sonra ölmüştür. 

Çocuğun sağ ve sol şakaklannda 

118.ç olduğu, tepesinde bir kıl bile bu. 
Jurunadığı, itina ile beslenmiş 3.4 ay 
hk bir nevzat büyüklüğünde bulundu 
fu görülmüştür. Gözleri de gayet şef 
faf olan yavru hiç meme emmemiş. 
tir. 

Bir Senede Uç Mektep 
SUrmene, (TAN) - Geçen sene i. 

~de Marzuba, Kucera köylerinde ve 
Köprüb~ı nahiye merkezinde beşer 
dersaneli birer ilk mektep yapılmış. 
tır. 

Handekte Elektrik lşle.rl 

rlendelı: A, O, imzasile yazılıyor: 

Burada elektrik tesisatı yapan ve malze 
111eai satan iki dükkln var, Aralarmda re 
bbet mi yok nedir? fiyatlar pek pahalı, 
Belediyemiz bu itle biraz meuul olsa ken 
• elektrik abonelerinin de artacafına ıüp 
de yoktur, 

TAN 

Çukurova Tükenmez 
Hazinelerle Doludur 

Sürmene 
• • 
lskelesı 

Yapılıyor 
· • Sürmene, (TAN) - Belediye, 650 

Adana~a E~ash T.etkık Me~uu 1 :: ~~e:~:!~~b:;: ;~/~~: 
Olacak Zengın Tarıh Eserlerı Var verecek orta mahalleye iyi ve bol su 

getirtmiştir. 

Adananın meıhur ''Yılan Kale,, si 

Adana, (Tan muhabirinden) -
Dün Kilikya adı verilen Çukurova, 
Milattan önce on beşinci asırda Eti 
federasyonuna girmiş bir bölgedir. 

Tarihin Kilikya adını verdiği bu 
yer, garp, şimal ve şarkında Toros 
ve Aınanos dağlarile geni§! bir kavis 
halinde çevrelenen ve cenubunda da 
Akdeniz ile ayrılan takriben 63 bin 
kilometre murabbaı genişliğinde bir 
toprak parçasıdır. Bunun 30 bin kL 
lometre murabbalık kısmı dağlık, ge 
riye kalan kısmı da düz ovalık ve 
şuraya buraya serpiamiş bataklıktır. 
Ovanın uzunluğu, şarktan garbe tak 
riben 150 kilometre ve genişliği ce. 
nuptan §imale 60 kilometredir. 

Bu geniş toprak parçası üzerinden 
Ceyhan, Seyhan ve Berdan adını alan 
Uç mUhim ırmak geçer. Bu ırmaklar 
dan Ceyhana, ova kmmmda Osmani
yede:n akan Humus çayı ile, yine Os.. 
maniyeden akarak Ceyhan kasabast 
şarkından Mercin suyuna dökülüp o. 
radan itibaren Mercin çayı adını a. 
lan Karasu dökülmektedir. 

çada da mutılak! ve behemehal bir 
tarih saklıdır. 

Çukurovanm ehemmıyetl, yalnız 

asken istilalar bakıınmdan değildir. 
Ticaret yollan, kUJtür münasebetleri 
itibarile de burası bir düğüm nokta
srdır. 

Toros ve Amanoslarm yalçın ~ 
sarp yamaçlarında, cennet kadar gU 
zel, dar vAdilerinde bir çok tarihi 
arutlarm bulunduğunu unutmamalı. 
yız. 

Bugiln cenup Anadolusunun her 
bakımdan değerli bir parçası olan Ki 
!ikyanın tarihi hususiyeti mutlaka 
ve behemehal sal&hiyetli bir heyet 
gözü ile tetkik edihneli, ara.ştrrılmalı 
ve sak!h tarih hazineleri çıkarılıp L 
lim dünyasına sunulmalıdır. 

Erzincanda 
istasyon 

Caddesi Açllıyor 
Kitikyaqın iklimi, Akdeniz iklimi. 

dir. Yazlar uzun ve sıcak, kışlar kr. Erzincan, (TAN) - Sıvas - Er. 
sa ve ılık geçer. zurwn demiryoLunun gittikçe yakla.ş 

ması, burada imar hareketleini hI7-
Değerli tarih uerleri laştırmaktadır. Müstakbel istasyon 

Tarih bakımından Çukurovanm bU caddesinin geçeceği yerlere rastlıyan 
yük bir ehemmiyeti vardır. Bugün binaların belediyece istimlaki hazır. 
bizce belli olan Kilikya tarihi, Milat j lıklan çok ilerlemişti. lstimlak saha. 
tan önce 19 uncu asra, yani Sumer 1 smdaki tahrir görmemiş arazinin 
ve Elamların zamamma kadar çıkar, kıymetini takdir için bir komis -
Kaideye hakim olan Sargon zamanın yon kurulmuştur. istimlak edilecek 
da hudutlann Amanus ve Toroslara yerler arasında vali konağı ve ziraat 
kadar dayandığını biliyoruz. bankası bi:nası da vardır. 

Ancak bu hadise, o zamanki Kilik-

ya hakkında en basit malumat Çankırıda Konferans 
bile verın\yor. Bilhassa daha önceki 
devirlf'...., ait Kilikya tarihi bilsbütün 
karan!tktır. 

Kilikya, yani Çukurovada tari}\in 
tanımadığı daha çok eski devirlere 
ait büyük bir varlık gömülüdür. 

Bilhassa on dokuzuncu asırda L 
lerliyen arkeoloji faaliyetleri, toprak 

larm altından nasıl bir Sumer mede. 
niyeti meydana çıkardı isr Toros ve 
Amanös dağların n şimale, şarka ve 
garbe karşı kapadığı, cenuptan da 
kıyılannı Akdenizin okşadığı ve için 
den biribirine müvazi denecek şekil. 
de Uç büyük ırmağın aktığı bu par-

Çnkın, (TAN) - Halkevinde cu. 
martesi akşamlan konferans w kon. 
ser verilmektedir. Son defa, orta okul 
türkçe muallimi Muammer, "Halk e
deb!yatr,, hakkında bir konferans ver 
miş, bunu bir konser takip etmiştir. 

Çankırıda Arazi Yazımı 
Çankın, (TAN) - 936 da ~lıyan 

arazi yazımı işi, son aylarda komis. 
yonlar çoğaltıldığından, büttln mUlha 
katta bitirilmiştir. Şimdi yalnız Çan 
km içinde arazi yazımı devam edi. 
yor. Bu da iki, Uç ayda bitirilecektir. 

Fırtınadan yıkılmış olan iskelenin 
yeniden yapılmasına başlanılmış, 65 
metresi 1730 lira ile beton olarak in. 
şa. olunmuştur. 

Asri mezbaha da, bin lira harcana. 
rak genişletilecektir. 1 
Kasabamızın iki yerinde umumt he 

la yapılmak üzeredir. Hükflmet ö. 
nündeki büyük parkın eksikleri bu 
sene tamamladacaktrr. 

Elektrik ihtiyacını karşılamak Uze 
re bir proje yapılmıştır. Fakat, be
lediyemizin bütçesi bunu idareye ve 
faizini ödemiye muktedir değildir.Bu 
sebeple sudan istifade edilerek elek. 
trik istihsali için tetkikler yaptınlı
yor. 

Güneı Takımı 

Dünkü Galibiyetile 

Şampiyon Oldu 
(Ba!fı 6 mcıda) 

çığmdan sol içe gelen topa Vefa ka. 
lecisi çıkış yaparak kalesini bir an 
boş bıraktı. Necdet bu fırsattan \yi 
istifade ederek ikinCi golü neticelen. 
dirdi. 

Bu gollerden sonraki dakikalar qü 
neşin hlkimiyeti altında geçti. Fakat 
iki takım oyuncuları ekseriya yalnız 
Vefa nısıf sahasında kaldıkları i<;in 
kesafet içinde bir aralık bulunamadı. 

rkinci devre 
Bu devre başlar başlamaz Vefalı. 

lann sıkı ve sekiz dakika kadar teh. 
likeli bir şekilde devam eden hücum. 
lannı seyrettik. Bir defasında açık 
bir vasiyet pk~ beyaz y~liler 
gol atamadılar. 

Sekizinci dakika sonunda Güneşin 
mukabil akmlan uzun paslarla açıl. 
dı. 

Diğer goller 

20 inci dakikada Güneşin üç orta. 
sı kale karşısında topu zikzakladılar. 
Sağ iç yerine kadar sokulmuş olan 
Melih yakından çekti. Kalenin üst 
direğine çarpan top geri geldiği 
sırada Rebii yetişti, kaleye oturttu. 

40 ıncı dakikada sağ açık yerinden 
Sal!haddinin attığı sıkı şüt Vefa mU 
dafi.inin ayağında falsolanarak içeri 
girdi. 

Oyunun nihaıyeti Güneşin 4--0 ga. 
libiyeti devam ettirdiği ve Salahatti. 
nin sağ aQiktan Vefa kalesine doğru 
top 8Urdüğil bir saniyede geldi. 

Askeri Liselerin 
Boks Maçları 

Askeri liselerin sporcu gençlen a
ra..sında dün de boks maçları yapılmış 
ter. Maltepe a..skeri lisesinde yapılan 
6.ünkü boks maçlarının neticeleri şöy 
ledir: 

Sinek sık1et: Deniz lisesinden Nec. 
det, Maltepeden Necdete ve Kuleli. 
den Nihat, Bursadan Ahmede galip. 

Horoz sıklet: Maltepeden Ali, 
Kuleliden Vahide, Denizden F'erit Bur 
sadan Sabahattine galip. 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 8 

x.9 VAŞİNOTO 
"'!A.MI VÇAC.A
Gaz ? 
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Grip, Baş ve Diş Ağrlları, 

Nevralp, Artritizm, Romatizma 

-·-
NEVROZiN 

Bat, di9, nezle, grip, romatizma, Navralji, kırıklık ve bütün 

ağrılarınızı keser. icabında günde üç kate alınabilir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Lig Maçlarının Son Puvan Cetveli 

Klilp ismi 

G~ 
Fenerıba.hçe 

11 

Beşiktaş 
Galata.sara, 
Vefa 
Beykoz 
Istanbulspor 
SUleymaniye 
Top kapı 
Eyilp 

~ 
cıS 
a:ı 

()1 
aS ::a 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

7 l 
7 1 
6 3 
5 2 
4 l 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 

l 
1 

2 
4 
3 
5 
7 
7 
7 

"ö 
bO 

>S'ıı 
.;3 

< 
\ 

34 
40 
44 
36 
20 
13 
13 

9 
9 

10 

8 
10 
12 
20 
21 
16 
22 
30 
36 
53 

24 
24 
24 
21 
18 
18 
15 
12 
12 
13 
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Tlly eıkl t: Den·zden Efdal, Malte 

tleden lsmaile nakavutla, Bursadan 
Kenan, Kuleliden Hicriye sayı ile ga. 
Iip. 

Hafif: Kuleliden tzzet, Denizden 
Kadriye, Maltepeden Zuhal, Nadire 
galip. 

Yarım orta: Denizden Şevket, Bur
sadan Ihsana saıyı ile, Kuleliden Hay 
ri Maltepedcn Edibe nakavutla galip. 

Orta: Kuleliden Nurettin, Afife; 
Hursadan Orhan, Maltepeden Cihada 
nakavutla galip. 
Yarım ağır: Denizden Fethi, Mal.. 

tepe.len Necdete nakavutla, Kuleli
den Orhan Bursadan lsmaile sayı ile 
r,alip. 

Maçlara bugün yine Maltepede de
vam edilecek, final maçları da per • 
şembeye Beyoğlu halkevinde yapıla
caktır. 

Bugünkü Vaziyet 
Güneşlilerin Vefayı 4--0 yenmeleri 

üzerine ayni puva.nda olan Uç klilp a. 
rasmdaki gol nisbeti farkı değişmi§. 
tir. 

Futbol kaidelerini koyan lngilizle. 
rin kabul ettikleri tenasübe naza.ra.n 
birinciden dördüncüye kadar şu sıra 
meydana çıkmıştır: 

Birinci: Güneş klübU, 
ikinci: Fener bahçe k!UbU, 
üçüncü: Beşiktaş klübü, 
Dördüncü: Galatasaray klilbU: 

Bulg r 
Milli Takımı 
Hazırlanıyor 

Sofya, (TAN) - Geçenlerde Çe
koslovakya futbol takımı ile bera~ 
re kalan Bulgarlar, Pragda yapılacak 
olan revanş maçını kazanmak için 
hazırlamaktadırlar. Aldıkları birçok 
tedbirler arasında, Çekoslovakyalı an 
trenör Tom'un idaresinde Sonklnun 
yahut Şubat ayında 25 milli takım o
yuncusu için hususi bir kurs açılması 
da düşünülmektedir. 

Ayrıca, Macaristandan Ukpeşt, Çe 
koslovakyadan Slavia ve Sparta, A· 
vusturyadan Austria ekipleri getİl'
tilecektir. 

Amerillanın En iyi 
Atletleri !(imler? 

Nevyork,'tan yazılıyor: 
Amerikanın en mükemmeı atletin! 

seçmek üzere 51 sJX>r mecmuası mtı
dUrilnün iştirakiyle yapılan toplanb
da tentBçi Donald Budge en çok rey 
amıştır. 

Budge' den sonra en çok rey alan
lar, dört Ragbi sporcusu ile, tUy sik· 
let dünya boka ıampiyonu Henri Ar-
mstrong, gol şampiyonu Ralph Gul· 
dahl. Dünya boka gampiyonu Joe 
Louis olmuıtur. 

TOPRAkl.._Q A~~l 
NOA SİR. FAıl~ 

ALA: <:JHf'.\.Vt:. 
AYNl ADA~ 
ARA.'YAU\Gız YOK.... .J 
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Sevda Mektupları 

Hayli Azalmış 
(Başı 7 nci<le) 

mı da, bizzat mektup sahiplerinın 
omuzlanna yükleniyor. Mektup sa. 
hiplerinden şikaye~ ederken, §Öyle 
diyorlar: 

M··ıareke Günlerinde 
- Çok zaman adres sarih yazıl

maz, müvezzi arar, durur. Mektubu 
iade etmek mecburiyeti hasıl olur. 
Bazan, mektubu gönderenin adresi 
de yazılı deği'dir. Mektup el;mizde 
kalır .. O zaman. bu sahibi meçhu! 
mektubu, postane salonundaki ca. 
mekanda bir iki ay teşhir ederiz. Sa 
bibi çıkmazsa, bir komisyon buzu. 
runda mektup açılır. Içinde adresi 
aranır. Bulunursa, tekrar kapatı -
lır. O adrese yollanır. Bulunamaz. 
sa, imha edilir. 

tı af çılar ve yardakçıları 
lııı ~~kin Vahdettin de ittihatçrlar.aı 
h t~ kudretlerini kaybettiklerine 
k eJıuz kani değildi. Cemiyetin er. 
anı asliyesiniıı Avrupayı firar et. 

~i§ Cı:na·arına. rağmen o da ıtti. 
1ll<.,ılann p~J1 kuvvetle-:-nia Lir 
~da ortayc.. atılarak Ista ıl:ulu a:t 
st edeceklerine.. belki de kendi 
~ç ve tahtını da devireceklerine 
dafilıidi. Onun için kendisine Mısır. 

n Çekilen bu telgrafnameye mem 
bUn o!makla beraber; telgraftaki 
~le~lerin tervici~e girişememiş ve 
atta telgraf sahıp!erine cevap ver 

tlıiye de cesaret c dememiş.. sadece 
bı.ısusi bendeganından hazinei has. 
ea nazın Refik Beye hususi ve 
tlıabrem bir mektup yazdırtarak: 

"Zatı §alıane, mnruzatmızı bU. 
tlik bir ehemmiyette nn.zıın dik -
1(8,~ almıştır. Bu talepler, kfi.mllen 
terviç ed!lecektir. Ancak, henüz 
).atnanı gelmemiştir. Fakat bu za 
~ da, gecllimiyecekttr. Maanıa.. 
1h, fttihatçılann mezalim ve mesa

\·lsı hakkında bir lfiyiha gönder • 
tııekıe beraber, o meseleler hakkm 
da da derhal matbuatta ~iddetll 
1111Sriyata giri5in., 
Dedirtmişti: 
l>adişah Vahdettin ar~k yavaş 

~.a~a§ sarayla temasa gelen eski i. 
~LifçıJara da ayni şekilde gizlice ta 
lll:ıat verdirmişti. Ve matbuatta ya t1lacak neşriyatın, bilıhassa Ingiliz 
e F'ransızlarm nazan dikkatlerini 
~~bederecek şekilde olmasına ehem 
~1Yet verilmesini de ilave etmişti. 
lıa lızun senelerdenberi kalpleri, ltti 
h~çılara karşı intikam ateşlerile 
b"'lan1ara, pndi~ Vahdettinin 
~ne gizlice gözkırpması kafi gel 
~i. Istanbulda ve Anadoluda, 
ı.. hal intikam ve ihtiras at~leri 
~liıınişU 

Halbuki memleket, emsalsiz 
bir felaket içindeydi. Dört 

i,nedenberi hudutlarda parlıyan 
%nan süngüleri, artık o kadar 
raklaşmıgtı ki, kUçUk bir hareket 
e, kabzalanna kadar milletin sine 

tine girecekti. Mi!let ve memleket 
8e\>gisi bile;uerin, bu feci hal karşı 
:
1nda bütUn şahsf kinleri, ve şahsi 
lltikamlan bir tarafa bırakarak; 
t:vveıa., milletin bağrına dayanan 
'lingülere bir çare bulmaları Jlzrm 
telirdi. Fakat, lttihatçılara bin bir 
:Yyiat atfederek (hamiyet) i yal. 
lt~ _kendilerine hasretmek istiyen 
il ılafçılnr; Ortaköyden, Salıpazarı 
'l';ı. a kadar sıra sırı yatan d~man 
tııt~Iılarım .. lstanbul sokaklannda 
tı agrur edalarla gezerken kendileri 
t-ıe hakaretle kol çarpan düşmanla 

candan birer dost, -hayır, 21ade 
(.dost değil; birer (halaskA.r)
lteıakki etmişler .. Ittihatçılarla kor 
~nç blr intikam mücadelesinin ha 
lıklarma girişmislerdi. 

b· Çarçabuk Uç intikamcı unsur, 
ırı_. t• ·-........ ış ı: 
l - IiUr:riyet ve ltilftf çlar. 

tı 2.- Hürriyet ve Itilafçılann ma 
e\ri hamisi olan padişah. 

~ 3 - Bu iki vasıtadan istifade a 
2tı~tek aza.mi derecede menfaat te. 
ın etmek istiyen düşmanlar .•. 

l'a \le bu üç unsur birleştikten son 
~ ' artrk intikam siyasetinin tatbi 

1tıa g· · ·ı . ınşı mışti. 

fli)!Jk tatbikata, (Mebusan Mesli 
ilde geçilmişti. 
~ 'I'eşrinievvel - Salı ... 

11lıı Ugün. Osmanlı Mebusan Mecli 
~u de mühim bir ce1se aktedilmişti. 
~ Celse, meşum mütareke senele 
(ıı- d~, (galip Itilii.f devletleri) ile, 
(la ıp'er . t• 
~ · e ıs mat ederek şımaran 

~a surlar) ın masum Tilrk milletine 
u~11 nçtıklan haksız cereyanların 
~ aYnağ:nı teşkil et:rıişti. 

~'1 te o günden itibarendir ki; (lt 
bt~lçılık davası) na bulaştınlan 
~t~rce ve yüzbinlerce gilnahmz 
~le evJlı.dı, en acı azap ve işken 
~ ~ ~ltında ezim ezim ezilmiş .. I 

1ltinı inlemişti ... {5 Teşrinievvel 

Salı) gunu, senelerden beri sinsi 
kalplerde biriken gayz ve ihtiraslar 
birdenbire deşilivermiş.. Osmanlı 

Mebusan Meclisinin içtima salonun 
da, zehir ve ufunet s~an korkunç 
bir hava husule gelmişti. 

Dört buçuk harp senesini, a 
kıllara durgunluk verecek 

mahrumiyetler ve ıztırap1arla geçi 
ren Türk milleti; (Mondros) ta 
imza ed'len mütarekeyi, son büyük 
felaket olarak telakki etmiş.. Ar 
tık derin bir sükunete kavuaşrak 
yaralı kalbinin kanlarını, gözyaşla 
rile yıkayacağını zannetmişti. Fa 
kat, mütarekenin imzası gününden 
itibaren blisbütün hain ellere ge 
çen zavallı Türk milletinin ~;"lesi, 

bu son büyük felaketle de bitme 
mişti... Hatta, yeni bir felaket ve 
facia silsi1esi başgösterm 1şti. 

(5 Teşrinievvel Sah) günü, me 
bus!ardan l-irçoklarr erkenden Mec 
lise gelmişler; encümen odalarında 
ve teneffüs salonlarında, büyüklü 
kUçükJü gruplar teşkil ederek hu 
susi müzakerelere girişmişlerdi. Bu 
müzakereler arasında, bilhassa şu 
sözler işitilmekte idi: 

- Bugün, birçok takrirler veri 
Iecek. 

- Beş senelik sükutun acısı, bu 
gün çıkacak. 

Bu sözler arasmda, içtimaa da 
vet zilleri c:altnm•ya başlamıştı. I 
kinci reis Hüseyin Cahit Bey, riya 
set makamına geçerek celseyi aç 
mıştı. 

rutiyet klübü) nün erkanı asliyesin 
den olup, fırka namına kendisi ile 
tema.sa memur olan Şaban Efendi 
vasıtasilc; o fırkanın fın'dağını çe 
viren rüzgarlann en sayılılarından 
">iriydi, 

Fakat bu zat, senelerce derin bir 
sükut ile, sadece meclis müzakera 
tmı dinlemekle vaikt geçirdiği hal 
de, bugün nasıl olup ta coşkun ve 
cüretkar bir hatip kesilmişti?. 

Bunun sırrım, bir anda kavramış 
olan Hüseyin Cahit Bey: 

- Riyaset divanı, bu heyeti eeli 
lenin intihabile teşekkül etti.. E 
ğer ipkası arzu edilmiyorsa, ben 
ve arakdaşlanm, derhal istifaya ha 
zırız. 

Hayır .. Meclis salonunun geniş 
pencerelerinden, görünen lngiliz 
ve Fransız harp gemilerini mağrur 
bir eda ile süzen mebus Eman ueli 
di Efendinin istediği, o değildi Ni 

tekim Emanuelidi Efendi derhal ağ 
zından baklayı çıkarmış .. Kzndisın 
den hiç ümit edilmiyen .. ve dinli 
yenlere hayret veren tantanalı bir 
nutuktan sonra: 

- Meclis .. Kanun ve tarih karşı 
sma alnı açık çıkmak istiyorsa .. 
Bugünden itibaren, kendisini feshet 
meli ... 

Diyerek, (Hürriyet ve tlilA.f fır 
kas) mensup ve taraftnr'an ile, pa 
dişah Vahdettinin ilk hamlede yap 
mak istediği işe rehberlik etmişti. 

Arknsı ur) 

P -stanede bir de abone kııtu 
lan var lstanbul merkez 

postanesinde 760 kutu var. Bunln 
senede 6 lira kira ile :stiyene veri
lir. KutUı11un kiracısı kendisine ge 
len mektuplcırı bu kutudan ahr. 

Posta işlerinin en zevkli tarafı 
da postrestan dedikleri servistir 
"Postrestan .. adresine gelen mek
tuplar, ekseri)la scvdahların yaz _ 
dıklan gizli aşk hikayeleridir Sev. 
gililerin kimseye emniyeti olmadı. 
ğından, "postrestan .. vasıtasilC' gön 
dermeyi terc"h ederler. Fakat. an 
lattıklarına göre, şimdi . eskisi ka.. 
dar faz'a "postrestan., işi vok. Gün 
de, merke?. postanesine 300 kadar 
bu nevi mektup geliyor. Eskiden bu 
rakam glinde bine yakınmış. 

Bqnun sebebini kendi kendime 
düşünerek buldum. Eski yıllıırda 
olduğu gibi, sevgililerin birihirini 
bulup konuşması müşkUl deği1. Za 
ten, roman kadar uzun aşk mek
tubu yazan eski kara sevdalılar ne 
rede? 

"Postrestan.. mektubu aramak 
icin. bir sabah bir ak~am. glinde 
iki defa postane merdivenlerini a. 
şmd1ran baf?rı yamklar şimdi ta.rl. 
he kar·ştt. Sev~ili!linin. inre ~abr 
ları üzerinde dakikqlnrca durarak 
düı::iinen, onun havalini gfülerinin 
öniinde <'an'nndrrmrva c:ılıı::arnk ic 
Çeken eski a~ıkJnr kıılm•vah T'Ocıta 

id::ıreı::in•n bu servisinde iş azalmış 
olsa gerek .• 

Ruznameye göre o gün, mütareke G 
E~::r;~:k;:~~km::;:~~ ="==·Q.,.,.~J~I MAE K~li~~~[ii~~i~1jl\M=~~~m~~~~~~ljl~l~~~ı~1:jtN~~~l~l~~~l~l~~ili Tam bu celsenin zabıtname~i o t\~\lif~~~lI{~~~~ti!~~Il~~l 
~~n:~:~~:~=i~t~~ıonda şöylece Ö G ~ T L ER İ ~;~fü;fü~~~~~~;~fü~~füfü~~~tfüt~~;~~i~fü~~~t~ 

- Efendiler! .. Okunduğu zaman 
insanların tüylerini ürpertecek T v K k 
maddelerle dolu takrirlerimiz var. ereyag o usu 
Teessüf olunur ki, bunlardan en zi 
yade alakadar olan'ar arasında, bu 
Meclisin reisi olan Halil Beyefendi 
de vardır. 

Bu ağır sözler karşısrnda, birden 
bire salona ağır bir durgunluk ve 
sükiınet gelmişti. 

Bu sesin sahibi olan zat. husu 
le getirdiği bu tesirden büyük bir 
sevinç duyarak, şimdi de göz1erini, 
riyaset makamında bulunan Hüse 
yin Cahit Beye çevirmiş .. Sözlerine 
devam etmişti: 

- Bu gibi mesailde .. Ve bu gibi 
şerait ve ahval içinde .. zatı fılini 
zin de, riyaset arzusunda bulunup 
bulunmadığ·nızı bi'emem ... Bende 
nizin arzetmek istediğim, şudur ... 
Bu Meclis .. milletimizin huzurunda .. 
Bu riyaset divanı ile arzı vücut e 
demez. 

Bir anda. Meclis salonunda bo 
ğucu bir hava esmişti. Bu sözler, 
riyaset divanına karşı çok açık. 
çok sarih .. ve bilhassa, çok acıklı 
bir tecavüz ve hakaretti. 

Samiin l~alannda. kulaktan ku 
lağa bir frsıltr geçmişti: 

- Dehşet! .. 
- Yahu, kim bu kahraman?. 
- Gördün mü?. Mebus dediğin, 

t>öyle olmalı. 
- Kim acaba?. 
- Tanımıyor mıısunuz, yahuu !. 

Aydın mebusu, Emanuelidi Efendi. 

Evet .. Bu kahraman hatip, 
Aydın mebusu Emanuelidi 

Efendi idi.. O, Emanuelidi Efendi 
ki, Osmanlı Mebusan Meclisi kurul 
duğu gündenberi bu Mecliste de 
vam eden Mebusluk hayat·nda. da 
ima derin ve büyük bir sükunet 
göstermişti ... Fakat bugün. Meclis 
salonunda, birdenbire gükremiş bir 
aslan kesilmiştl 

Ve, o Emanuelidi Efendi ld: 
vaktile (Hürriyet ve Itilaf fırkası) 
nm mUza.beret dilendiği (Rum Mes 

Siz de, belki, g~en güo gazete
de gö.rmüşsünilıdür. Almanya.da, 
yemek için tereyağ bulanuyan za
vallılara, hiç olmazsa, onun koku
suaıu tattırmak üzere, şişeler i!.i:ı-. 
de, t.ereynğ gibi koku veren bir 
madde satıyorlarmış. 

Tereyağ kokusunu, gül kol..-n~u 

gibJ, mcaıekşe kokusu gibi, ~iş.- j~e 

risine koya.bilmek, yük!llek lmrlr.-. 
tiııl zaten herke ·in teslim ettiği Al· 
man kimyasuım yeni bir muvaffa.
kıyetidlr. Bu muvaffnkıyetten do
layı Almanları tebrik, fakat !cro
yağ kokusu11u f;iişelere koynıak 

mecburiyetinden dola~, onlara acı· 
mak lazımdır. 

Tereyağ kokusu, vakıl yiyect"k 
kokularının en ~zeU dcnilemt>zse 
de -çünkü bazılan da külbastı 

kokusunu tercih ederler - en 
güzellerinden biridir. Terryağmı 

yemeyi sevmiyooler bile onun ko
kusundan ho;,lanırlar. mr çok 
memleketlerde, yemek sofrası üze
rinde !llalata gibi, turşu gibi. :nah· 
sus tabağı içinde ve üstünde buz 
parçasile, tereyağı bulundurulma
sı biraz da onun güzel l<0ku,.,,mdan 
dır. Tereyağ koku!llu iştah a~ar 
dlye tanmmıştır. 

Bizim blldiğlmize göre, sllttP. ve 
kaymal<ta bulunmıyan tereyağ lm
kusunu mikroplar yaparlar, onun 
kendine mah!llu, o güzel leZ7etiııl 

de yine mikroplann yaptıkları gi
bi. Şi~e içerisine giren tereyağ ko· 
kusunda, ağıza ahndığı vakit. tr.re
yağ lezzeti de bulunurıııa kıınsncı
lar&o muvaffakıyeti iki kat demek
tir. Böyle olmMa bile, tereyu~ <O

kusana, çiçek e!llnrı!lllan gibi. yalmz 
ellere !lliirerek koldamak ta. 1toşa 
gitlecek birşey olur. 

Fakat, kimya llml.nln muvaffa
kıyeti ne kadar büyük olursa 1-
sun, tereyağını tabii olarak ve ok
meğe sürerek yemek, yahut erite· 
rek yemeklere ka.nştmnak cihette 
tercih edillr. Tabii olarak ekmeğe 

sürüldüğü \'al<it üzerine bal ~·a.
hut reçel de ilave edilirse taduıa 
doyum olmaz. 

Uzerine tath Uiive edilmetlen, yaJ 
nn olarak büe adeta tatlı bir re
mek ~ibi gelir. Çocuklıı.rıo ~ırçoğu 
onu reçelle veya reçelsiz yt'Oh?ği 

severler. Se\'miycolere de oııu sev
dirmek ve hergün yedirmek lazım 
dır. Çocuğu e.ıı l~i besliyeı·~k ve 
büyümesine hizmet edecek en fay
dalı yemeklertlen biri t.erey:ı~dır. 

lçlnde bol bol bulunan A yüz gram 
da (250 - 800) ve D (150 - 825) 
vitaminlerinin çocuklara ne kadar 
lüzumlu olduğunu bilirb"niz. 

Çoculdara tereyağı daha lüzum
lu olmakla. beraber, bUytikln~ de 
lüzumu vardır. En yr..nl hesaplara 
göre bir in!llanın günde en az kırli 
gram tereyağ yemesi lazımdır. in
san bu kadar tereyağ yemeyince 
sıhhati ergeç bozulur. 

Bumm hep ini bayağı tercynJi 
şeklinde ekmek üzerine si.ire.rek ye
mek tabii mecburi de~ildir. Ye
meklerimize lezzet vermek için 
koyduğumuz yağ da tereyağıdır. 
Her yerde yemeklerde daha ziya
de tereyağı kullanrlmn!o;ı oııun en 
kolay ha.zmedile<'ek yağ ohrıasın
dandır. içyağı iosana foreyaAıırıdan 
daha ziyade kuvvet. \'erir, fal<at o
nun kadar kolay haT.mediJeme7" 
Erimemiş taze tereyağl erimiş 

yağdan dalıa Jıolay hazmedildiği 
iç.in, midesi zayıf ha~talara yedi
rilecek yemekleri ade suyla pişir
dikten sonra ~·eııilcceği mkit üze
rine tereyağ koymal, ta\'siye eder 
Jer. 

Şişmanlarla karnciğerlcrl bozuk 
olanlardrn, bir de, lmm sn.ncıları 

çekenlerden ba.':'ka. tereyağ'mdan 
zarar gö.recek mib:min hastnlnr he
men hemen hlç yoktur. Hele zayıf, 
veremli ha~talara, şekerlilere tere
yağı pek kıymetli bir gıda olur. 
Yüz gram tereyağının 750 kalori 
verdiğini de elbete hatırlarsmız. 
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Turk Parasını Koruma 
Kararnamesi 

[Türlı: parasmr.n kıymetini konıma 
haldundaki 12 sayılı ka.ranıamenln 
neşrine devam ediyoruz:] 

Madde 8 - Bankalar Türk parası 
olarak yapılan tevdiatı, müsaadesiz, 
hiçbir suretle ecnebi kambiyo ve nu
kuduna tahvil edemez'er. 

iflasa maruz kalması, maim ihraç e
dildiği memlekette kambiyo tahd.ds 
tı mevzu bulutıması g}bi zaruri sebep 
lere binen ihracat bedeUni döviz o!a
rak banka!ara satamıyan veya Cüm
huriyet Merkez Bankasına wvuı ede
miyen ihracatçılar teahhur sebcpieri-

Banka ve bankerler vesair müesse ni kambiyo murakabe mercilerin~ bir 
selerle eşhas tarafından Türkiye ha- beyanname :le bid:rmiye mecburdur
ricinde bulunan eşhas ve müessesat lar. Beyannamelerinde gösterdik!eri 

lehine Türk parası üzerinden kred 
açılamıyacağı gibi Türk parasile tev 
diat ta yapılamaz. Bazı istisnai ve 
hususi hallerde bu şekilde kredi kil-

sebepler kambiyo murakabe mere.ıle-
rince makul görülenlere yeniden mtih 
let verilir. Yedi ihtiyarlarında olmı
yan esbaptan do!ayı ihracat eşyası 
dövizlerini krsmen veya tamamen 

şadı Maliye Vekaletinin ve tevdiat 
icrası da kambiyo murakabe mer- memlekete get1remiyecekler ni vesa

ik ibrazı suretile ispat edenler kambi· 
yo murakabe mercilerince bu mecbu
riyetten istisna edilebilirler. 

cilerin n mezuniyetine bağlıdır. Bu 
tarzdaki tevdiattan tediyat yapılma
sı aşağıdaki fıkrnın hükümlerine ta 
bidir. 

Ecnebi mem1eketlerdeki efrad ve 
müessesatın 'lürkiyedeki bankalar 
veya şubeleri veya muhabirleri nez -

dindeki Türk lirası matluplarının is
timali kambiyo murakabe mercileri -
nin vizesine mütevakkıftır. 

Bloke paralann sureti istimali ma 
tiye vekaletince bir talimatname ile 
tayin ve kambiyo murakabe mercile 
rine tebliğ olunur. 

Madde 9 - Kambiyo ve ecnebi nu 
kut iş"eti peşin olarak yapılır. Bun -
ların teslim ve tese!lUmU akid günU
nün ertesi akşamına kadar ifa ve ik-
mal olunur. 

Alivre mal sntışlal"mn mukabili 
olan dövizler Bankalarca vadeli o
larak satın alınabilir. Bankalar bu 
dövizleri Borsaya arzetmeğe mec
burdurlar. Bu akidlerden mütevellid 
döviz borçları döviz olarak ödenir. 

Alivre mal satışları har'cinde ka
lan ihracat eşyasına ait dövizin ban
kalarca borsaya arzedilmek şartile a
lınması satış vesaikinin bankalara 
tesl;mine mütevakkıftır. Bundan mü 
tevellit borçlar bankalarca tahsil o
lunacak mal bedelinin dövizi He ka
patılır. 

Ithalat eşyasına ait vesaikin tesli
mi hariçte bedelinin peşinen tediye
s ine mütevakkıf olan ahvalde banka-
lar müşterııerine kendi kred leriİıden 
avans yapabilirler. Bundan mütevel· 
1it b:>rçlar eşyanın gümrükten imra-
rında usu!en vesaik ibrazı suretiyle 
kambiyo murakabe mercilerinden me 
zuniyeti alınabilecek dövizlerle kapa
tılır. 

Cirolu çekler ve •enetler 
Madde 10 - Ecnebi döv zini natık 

çek ve bonolar ve poPçeler ve hesabı 

cariler ancak bankalara ciro edilir 
Bankalardan gayri eşhasa ciro edile· 
bilmesi kambiyo murakabe mercile
rinin muvafakntile olabilir. C rolu 
çekler ve diğer ticari senedat ancak 
bu mercilerin verecekleri müsaade ü-
zerine bankalarca kabul olunur. 

Madde 11 - Bankalar nezdindeki 
döviz hesabı carisinde bakiyei mat-
lüpları mevcut olan eşhas ve mtiesse 
sat bu mevcutlarını murakabe mcı ci-

Jerinin müsaadesile istimal edeb:l<'(;(;k 
!eri gibi banka gişelerinde de serb~st
çe sattırabilirler. 

Madde 12 - Kambiyo murakabe 
mercilerinden döviz talebinde bulu
nanlann Tilrk"ye dahil ve haricinde 

dövizleri mevcut ise ihtiynçlan kam
biyo murakabe mercilerinin mezuru-

yeti ile evvelemirde bu dövizlerden, 
olmadığı takdirde borsadan veya ban 

kalardan mübayaa suretile tenım o-

lunur. Döv:z taleb nde bulunanlar 
beyannamelerinde bu ciheti tasrıh el 
mek mecburiyetindedirler. Ne g"İbi 

ahvalde beyanname vermekll-n va
reste kalınabileceği kambiyo mur aka· 
be mercilerince tayin edilir. 

Madde 13 - Imt:ynzh ve sermaye-
s:nde devletin iştiraki olan şirketler 
mevduatlarını ancak Milli Bankalar-
da bulunduınbilirler. 

Madde 14 - Tilrkiyeden ecnebı 
memleketlere mal ihraç eden hakiki 
veya hükmi şahıslar bu malların te
deli olan dövizleri emirlerine geçt ğı 
tarihten itibaren on beş gün iç·ndt• 
Türkiyede bir bankaya satmıya veya 
kendi namlarına Tilrkiye Cümh•ırı 
yet Merkez Bankasına tevdie mec
bÜrdurlar. 

Türkiye glimrUklerinden ihraç edil 
diği tar~ten it\baren üç ay içinde 
malın satılmaması,avarya olması müş 
teri tarafından tesellüm edilmemesi, 

mllşterinin tediye müşkülatma veya 

Ihracat tacırlerinın verd kleri ihra 
cat beyannamelerinden bırer nüsha
sını gümrük idareleri tasdikli olarak 
gümrilk muame.e!erinin intacını ta
kip eden gün içinde kambiyo mura
kabe mcrderine tevd.a mecburdur
lar. 

Ihracatı bir başkası nam ve hesa
bına icra edenler gümrüğe verecekle
ri ihracat beyanname~erinde bu cihe
ti tasrih ve namına ihracatı yaptığı 

tacirin isim ve şöhretini ve adresin\ 
irae eylemekle mükelleftirler. 

Işbu maddede mevzuubahis dövfa 
yerine altın getirilmesi de caizdir. Şu 
kadar ki döv z yerine altın getirenler 
bunun hariçten ithal ilmiş olduğu
nu gümrük idares:nce bir zabıt vara
kasiyle tevsik ettirdikten sonra al
tınlan Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasına veyahut onun gösterece
ği muhabire ibraz ile resmi ray ç Ü· 
zerinden satmıya ve merkCtr zabıt va
rakasile bankanın alış vesikasını kam 
biyo murakabe merci'erine üçer aylık 
beyannamelere rapten teslime mec
burdurlar. 

Kararnamenin gerek bu maddesin 
de gerek diğf'r maddelerinde ihracat 
dövizlerine a t olarak mevcut ahkam 
altın!ar hakkında da cari olacaktır. 

Madde 15 - Türkiyede bulunan 
bankalarla eşhas ve mUessesatın ha
r içte bulunan eşhas ve müessesat le
hine yapmış oldukları hizmetlerden 
doğan ve doğacak olan komisyon ve 
buna mümasil yine hizmetten mütevel 
lit alacaklarının dbv:zıerini e!de ettik 
leri tarihten !tibaren nihayet on beş 
gün zarfında memlekete getirip bir 
bankaya satmıya veya kendi namları 
na Cümhuriyet Merkez Bankasına 

tevdi etmiye veya Maliye Vekaletinin 
tayin edeceği esham ve tahvııatı ha
riçten mübayaa edip memlekete ithal 
etm'ye mecburdurlar. 

Madde 16 - lhracat yapanlar bi
rincisi Birincikanun iptidasından Şu
bat gayesine kadar ve diğerleri mü
teakıp Uçer aylıl· devreyi ihtiva et
mek üzere her üç ayda bir aşağıdaki 
ma!fımatı havi b'r beyanname tanzim 
etmiye mecburdurlar. 

A - Beyannamenin taalluk ettiği 
devre zarfında ihraç ettikleri malın 

gümrük idarelerine mevdu ihracat 
beyannamelerinde yazılı miktar ve 
cinsi, 

B - Gümrük beyanname numara
ları ve tarihi ve beyannamelerin han
g: gümrüğe verildiği, 

C - Maim hangi memlekete ihraç 

edildiği ve ihracatın kendi veya bir 
başkası namına yapıldığı, 

D - Ne nevi para ile satı1dığı ve 
her satış bedel:nin döviz ()}arak bali
ği ve satışın kati veya ankonsinyaS4 

yon mu olduğu, 
E - Bu mallar mukabili ele geçen 

döv zlerin hangi tarihlerde hangi ban 
kalara satıldığı, 

F - Geçen devreden matlfibu olan 
döviz miktarından bu devrede ele ge
çirdiği miktarla bunlann hangi ban
kalara hangi tarihlerde satıldığı, 

G - Bu devredeki ihracattan ala.· 
cağı kalan miktar. 

Bu beyannameler taalluk ettikleri 
devrenin hitammdan iti'laren n hay. 

yet bir ay zarfında kambiyo muraka
be mercilerine makbuz mukabilinde 
tevdi olunur. 

Ihraç edilen her malın ticari def
terlere uygun ve ticarethane tarafm
dan musnddak b;r satış faturası su

retinin beyannamelere raptedilmesi 
mecburidir. Bu faturalarda ihracat 

e.~yası bedelinin hakiki satış bedelin
den noksan gösterilmesi memnudur. 

'(Arkası var)' 
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Saragc>S!!a, 9 (A.A.) - Havaa A. 
jansı muhab:ri bildiriyor: 

Günah mı Kimde? 
Günah Ana sonda! 

Cümhuriyetçiler, i..silerin iki cenah 
lardan yaptıktan tehlikeli tazyiki dur 
durmıya çalışıyorlar. VülA.star köyü 
nü ele geçirerek ileri yilrüyilşUne de
vam eden asilerin cenup kolunu dur 
durmak için dün sabahtan akşama 

kadar cUmhuriyetçiler Muela'nm te
nubunda asilere karşı taarruz üze. 
rine taarruz yapmışlardır. Fakat btl
tUn bu taarruzlar akim kalmıştn'. E. 
sirlerin ıfadesine göre. bu taarruzlar. 
da cUmhuriyetçiler 10-12 tabur kul 
lanmışlardır. Cilmhuriyetçiler, sağ ce 
nahta da bUyUk bir faaliyet göster. 
mişler ve asilerin diln işgale muvaf. 
fak olduklan yenı mevzileri kuvvetli 
bir topçu ateşi altına almışlardır. Uç 
gUndenberi muharebenin bütUn ehem 
miyeti iki cenahlarda toplanmış bulu 
nuyor Çünkü A.siler, cümhuriyetçile. 
rin merkez' olan Teruel üzerine yap. 
tıklan asıl hareki.ta mukabil iki ce. 
nahlardan çevirme hareketine teves.. 
sUJ etmişler ve merkezi tehdit etmL 
ye baş'amışlardır. Ter•el muharebe 
sinin yeni bir safhaya girdiği anlaşı. 
'ıyor. Bu safha bir sevkUlceyş harbi 
mahiyetini almış bulunuyor. tki taraf 
erkanı harbivesi bu manevrada boy 
;\lrfiseceklerdir. 

B ir timarhaneden çıkılırken 

ağlanır mı? BelkJ ağlan 
maz, sevinilir; gülünür. Fakat ben 
ağladım. Darülacezeden çı karkcL 
duyduğum hüznü, hasretı yine duy 
dum. Aşıktan başka bütün timar. 
hanedekileri seviyordum. Zırde:ile 
ri, orta delıleri, delileri, tatlı deli 
leri, çoouklan, doktorları, herkesi 
ve herşeyi ... 

Dinle! Anlıyorsun değil mi'! 
Hastahaneden ayrılışun bana 

hem acı, hem kalenderce bir hayat 
sahası açtı. llk işim Maarif idare 
sine uğramak oldu. Emsalimden 
bir iki arkadaşa ikrami-yelerinın ilk 
taksitleri gelmış. Yakmda bana da 
gelecek demek. Ala! Fakat il!< tak 
sit sözü biraz midemi bulandırdı. 
Demek bütün ümidimizi bağladığı 
mız ikramiyeyi Uç aylık tekaüt ma 
aşı alır gibi taksit taksit a!a.cağız! 
Bunun hiç bir işe yaramıyacağmı 
herkes gibi ben de anlıyordum. 

Hastahaneden ayrılışım raten at 
nirlerimi fazla jırpaJıamış, içli gön 
lUmU için için ağlatmlŞtı. 

Adam sen de! dedim. Hele gel 
sinde yiyelim, ilerisini şimdiden dil 
fllnmek budalalık olur. Ollşilnsen 

ne olacak. ağlasan kaç para ede 
cek? Aldırma geç! 

Sekiz on Ura kadar bir param 
vardı Sirkecideki otellerden birine 
yan'adım. Ve o akşam .. Anlıyorsun 
değil mi? Dinle ! O akşam .. Aylar 
danberi iltifat etmiyerek herşey 
den mahrum bıraktığım aziz nefsi 
nefisime mtıkellef bir ziyafet çek 
tim. 

O gece otelde (Kabakça) muhtan 
ile doet olduk. Beni köye götürme 
Yi teklif etti. Orada yaşamanm da 
ııa olay, daha rab&t oıaağmı ııöy 
ledi. Hemen ımmı.falrat ettttn. El' 
tea gUn Bay . - q_yinbiraderi 
le trene atlayınca soluğu (Kabak 
ça) da aldık. 

Bu köyde yqadığım 33 gUn de 
hltırasım unutamıyacağlln tatlı 
günlerdendir. Bay Ali ve ref"ıkası 
(Beybaba) diye bana nuıl ikram e 
deceklerini. gönlümü npıl alacak 
lannı bilmiyorlardı. Bütiln köylü 
bana (muhtann ahret babalığı) gö 
zile bakıyor, izaz ve ikramda müsa 
baka ediyorlardı. Bu 33 günü min 
netle, şfHO'allla y&dedeceğim. Ben 
kendilerine kUlfetten. zahmetten 
başka biç birşey yapmadığıma hali. 
müteessirim. Anlıyorsun değil mi? 

dinle! 

G Unlln birinde bir mektup al 
dım. Ne mektup. ne mek 

tup ! Anladın değil mi ? ? dinle! 
(ikramiyeniz geldi! Geliniz!) se 

vincimin derecesi boşalan fi.şelerin 
aayıaile mebsuten mUtenaaipti. lkin 
cikinunun 7.ehir aavuran bir günün 
de köyden çıktını. Beni bir ata bin 
dirmiflerdi. Istasyona gelinceye ka 
dar ne çektiğimi ben bilirim. Dua 
miıyenin ilk taksit mUjdesinl ve mlk 
darmı bildiren mektubun meali fU 
idi: Divanı Muhasebat sizin için 
572 lira ikramiye tayin etti. Bunun 
tevkifattan sonra kalan safisi 416 
liradır. Muhasebei hususiye banka 
sının yenı tşekkillU dolayısile mu 
kassaten ödenecek ikramiyenizin ilk 
taksiti olan 72 lira 36 kuru,u lstan 
bul Ziraat Bankasından almrz. 

Parayı alınca Galatanm iç eokak 
lanndaki tenha bir kahveye otur 
dum. Ne yapacaktım? Bu para bir 
sermaye olmazdı. iyisi mı dedim, 
ucuz bir otele yerleşirim. Paramı 
iktisatla harcanır. bir taraftan da 
kendime iş aranın. Karar mı karar! 
En uygun karar bu idi Elbette 
ikinci taksit bu kadar gecikmez. 
Ankarada birçok ta'ebem var. Hep 
sı yi ıyi mevkilerde Onlara yazar 
rıca ederim. işimi bir &D evveJ ba 
şarırlar. 

Oh! Biraz ferahladım. Anlıyor 

sun değil mi? dinle! Sirkecideki o 
telin hesabını kestim. Para.mı ne o 
lur ne olmaz diye iş Bankasm& ,.a 
tmhm. Galata nhtımmdakl Bandır 

- oteline yerl8'tfm. Otelci Omer 

Çavuş iyi bir adamdır. Bana çok u 
cuza bir yatak verdi. Ertesı gun An 
karada bulunan çok ıtimat ettiğim 
talebemden ıkisine ve daha büyük 
bir dostuma mektuplar yazdım. 

lki ay başvurmadığım kapı ka.I 
madı .. Acele çekilmiş bir film gibi 
kısaca anlatıvereyim. Dinle! Anla 
dm değil mi? 

T icaret mlidürU Bay Muhsin 
talebemdendi.Bana maddi mi 

nevi çok yardımı dokundu, neme 
l.Azım, m·nnetle anmalıyım. Fakat 
Allah selametler versin, iş hususun 
da epeyce oyaladı. Atlattı desem 
belki kırılır. iyisi mi ben atladım 
diyeyim. Be'ediye teftiş heyeti rei 
si Darülfünundan sınıf arkadaşım 
dı. Umitlenmiye yerden göğe hak 
kım vardı. GUvene güvene o kapryı 
da çaldım. Sinemalarda kontrolluk 
lar vardı. Evkaf suları belediyeye 
geçıyordu, memurlar gönderiliyor 
du. En küçük hizmetlere razı ol 
duın. 

- Düşüneyim, sen ver adresini. 
Adresim hali yanındadır. Fakat 

düşünüp düşünmediğini bugüne ka 
dar gidip soramadım. (Unyon) si 
gorta direktör'erinden birini tanır 
dım. UskUdarlı. Rüşdiyeden arkada 
ftmdı. Elime bır yığın Hayat sigor 
tası şartnameleri tutuşturdu: 

- Bul adamı! Al paranı! 
Kestirmece kumandaai'e salıver 

di. Bir hafta baş vurmad·ğım 
kalmadı. Sigortanın menfaatini. 
faydaa•nı. faziletini. parlaklığını ha 
bre a .lattım. Dinliyen olmadı. Ley 
U ve hususi bir mektebin müdilrU 
nil edebiyat muallimliğim zamanın 
dan tanırdım. O gU?.el günleri ha 
tJrl•t&nltr bana melrtept~ bir vazı 
fe ftl'meshtHnetctaı:>la r"'9 et:Um 
Cevap vermek inayetinde bµlundu: 
Münhal vuknunda nazarı dikkRte 
alrnRraktTr N,, rarP ki bu günedek 
münhal vukubulmadı. 

CA"'ası Var) ,-
Budapeşte 
Konferansı 
Toplanırken •• 

(Ba.lfı 1 inrl~e) 

zakerelerin esasını teşkil edecektir 
Bugün şurası umumiyetle kabul edil 
mi§tir ki, orta A vnıpanın menfaatle. 
rini ancak Orta Avrupa memleketleri 
müessir bir tarzda müdafaa edebilir. 

Roma protokolunu imza etmiş olan 
devletlerden her UçU de ayrı ayn di. 
ğer devletlerle olan münasebetlerin: 
kendi ihtiyaçlarına uydurabilir. An
cak, bu mUnuebetlerden Roma proto 
kollertne hakim olan '!ihniyete bir 
zarar gelmesin ... 

Avuatarya)'CI göre 
Viyana, 9 (A.A.) - "Reiehpo8t .. 

Italyanm Alman dosthığu uğrunda 

Tuna ha vzumdaki menfaatlerini fe
da ettiğine dair yapılan neşriyatı şid 
detle protesto ederek. böyle bir pazar 
lığın imkansız olduğunu. ne ltalyanın 
ve ne de Atmanyanm böyle bir şeye 
girışmiyeceklerini yazıyor ve diyor 
ki: 

''Roma protokoTieri Roma - Ber. 
!in mihverinin sağlamlığı nisbetinde 
tesirlerini artırmıı bulunuyorlar. E. 
u.aen bu protokoller Almanların Tu. 
na havzasmdaki menfaatlerini de ko 

Mculrit aivillerJen tahliye mi 
edileceh? 

Barcelona, 9 (A.A.) - Dün topla 
nan nazırlar heyetinden sonra, zira 
at nazırı gazetecileri kabul ederek, 
Teruel'tn kati olarak ele geçirildiğini 
ve şehirde hiçbir asi kalmadığını söy 
lem iştir. 

Nazır, kabinenin Madritteki s'vil 
halkın geri al·nması ve Madrit ile 
Valancia aras:nda bir dem;ryolu ya 
pılma.sı meselesini de tetkik ettiğini 
bild=nmiştir. 

Barcelona, 9 (A.A.) - 'Mlllt Mil 
dafaa nazın B. Prieto, gazetecilere 
beyanatta bulunarak, Santa Clara 
zaviyesindeki asilerin tesl;m olduk 
tarını teyit etmiş ve "Teruel mesele 
si bu suretle kati olarak halledilm•g 
tir.,, demiştir. 

Aı.ilere göre, .Franaa 
yardım ediyormuf 

Sarqoliıl&. O lAA.>-Nutona11Bt 
JeHn Teruet oephesblde aJdıkıltr1ra.rp 
malzemesi, yüzde 80 nin Fransa 
dan geldiğini göstermiştir. • Tanklar 
ist snasız Sovyet mamulatı idi. Tay
yareler arasında Fransızların henüz 
gızli tuttuktan son modelJer vardır. 

Olenler arasında bir çok Fransız

ların mevcut olduğu ve hükftmetçiler 
den alınan esirlerin ifadelerine naza
ran Teruele karşı taarruzu Fransız 

tabiiyetinden zabitlerin hazırladıkla
rı ve dare ettikleri bildirilmektedir. 

Barselon. 9 ( A.A) - Asi tayyare
leri dün Barselonu bimbardıman et 
mişlerdir Yirmi kisi kadar ölmüştür 

Asiler bir Fransız 
oaparunu yakalamıflar 

Paris, 9 (A.A> - Temps gazetesi
nin yazdığına göre. sekiz bin tonluk 
Fransız bandıralı "François .. vapuru 
CUmhur yetçi ispanya için Anversten 
buğday götUrllrken iki asi harp gemi 
si tarafından yakalanarak Ceuta U
manma götUrü~mUrştUr. Geminin ser
best bırakılması için yapılan bUtUn 
teşebbUsler neticesiz kalmııttır. 

hazırlanan hararetL kabulün Roma 
protokolu devletleri arasındaki ahen
gin en parlak bir tezahUrUnil teşkil 
eylediğini yazmaktadır. 

Alman taraftan gueteler, Roma 
anlaşmalarının ve Roma-Bertin mih 
verının Romanya ıçin çok müh.m ol
duğu noktas:nda ısrar ederek. ancak 
karşılıklı itimadın ve menfaat anlayı 
şının tarihi hadiseler doğurabileceği· 
ni yazıyorlar. 

Muhafazaklr ve Kral taraftan ga
r.eteler .ise. Fransa ve lngiltere tara
fından ekalliyetler leh ne olarak Ro
manya hük\lmeti nezdinde yapılan te 
şebbUsün tesiri altında gözWdlyor
lar. 

Kralcılık taraftan ''Magyanağ ... 
nımalrtadır.,, Budapeşte konferansının Macaristan 

RomanyaJalri Macarlar ve Avusturyada faşist rejiminin ku-
Budapeşte. 9 ı A.A) - Yeni Ro- nılmumı hazırlaması llzım geldiği· 

men hUk1lmetin n Macar ekalllvetle- ne dair ltalyan gazetelerinde görWen 
rine karşı aldığı vaziyet. BudapeştP leşr vata şiddetle hUct1 m ediv>:>r 
lronferansmm toplant111 arifesinM Prag 9 ( A.A.) - Saat 16.50 de 
Macar efkln umumiyeaini tetettUte buraya gelecek olan Romanya harici 
uiratlllJlbr. ye nazll'J 8. Mice.cu, istasyonda B. 

Yan resmi gazeteler, Macartstanm Krofta tarafmdan karfılanacaktır. 
Italyaya karlı muğber olduğuna dafr B. Jıliceacu, saat l 7 ,4l5 de B. Be. 
ecnebi gazetelerinde çıkan haberleri nee'i ziyaret edecek ve akfam B. 
tekzip etmekte ve Budapeftede Ital· Krofta tarafından eerefine verilecek 
yaıa ve A vu.sturYa devlet adamlarma ziyafette huır bulunac&ktır. 

Tokyonun 
Kararı 

( Ba§I J incide) 
ta olduklarını tespit ederek, ihtilAfm 
su!h yolları ile hal imkanının artık 
kalmam!§ olduğuna karar verm..ştir 

Hükümet ve umumi 'karargah, U
uk Şarkta devamlı bir sulhe erişme.le 
için merkezi Çin htikümeunin artık 
tamamiyle imhası içın mücadeleye 
sonuna kadar devamı kararlaştırmış
ur. 

Maliye N-.zm gUmrük tarifeler:nin 
tadili için bir proje hazırlamaktadır. 
Yakında Parlamentoya verilecek olan 
bu layihada, lüks maddelerinin güm
rük resmi mühim surette arttırılmak 
tadır. Bundan maksat. Japonya iç.n 
buhranlı bir devre teşkil eden bu za. 
manlarda lüks maddelerin istihlakinı 
azaltmaktır. 

Londra. 9 (A.A) - Sunday Times 
gazetesinde Scrutator (geçende ls
tanbul ve Ankarayı ziyaret eden In
giliz muharrir). J3J>0nya tarafından. 
hal. hazırdaki Çin ihtili.f1 oolayısiyle 
ittihaz edi!en tarzı hareketin Japon 
siyasetinin inhitata yilz tuttuğunu 
gösterdiğini kaydetmekte ve soğuk
kanlılıklarına sed çekilmiş olan yaşlı 
ve bas retli Japon devlet adamlannm 
yokluğundan teessürle bahsettikten 
sonra şöyle devam etmektedir. 

'Halihazırda Tokyo hUkftmetl • or
du ve bahriyedeki serkeşlere hlkim 
değildir, Tokyo hUk\lmetinin Tchang
Kai • Chek'in idares: altında Çinde a
sayişin tedricen teesUs etmesinden ve 
Çin ile Sovyetler arasındaki dostane 
münasebetlerden korktuğu için bir 
takım boş sebeplerle şimd ki harbe 
başlad:ğına şUphe yoktur. Japonya 
belki şimdi mUmkUn :>lan ,eyin ileri
de Avrupa kavgalarına nihayet ver
diği zaman mUmkUn olamıyacağtnı 
düŞünmil.ştilr. Fakat insanlann dört
te birine kuvvetle hakim olmak ne Ja 
ponyanın. ne de dünyada başka b:r 
milletin harcıdır.,, 

Muharrir. lngilterenin, Çinin men
faatlerine tekabill eden hayati men
faatleri olduğunu ve bunlan vakit ge 
lince. icap eden vasıtalarla müdafaa 
edeceğini hatırlatmaktadır. 

Son I ngiliz proteatoaa 
Londra. 9 ( A.A.) - Şanghayda

ki Ingıliz ba.tkonsolosu. Japon baş. 
konsolosuna tahriri bir nota vererek 
ID.s'lls polla diemurlann1n beynelmi. 
lel mıntakada Japon a!kerlerinfn te 
cavüzilne uğramasmı şiddetle protea 
to etmiştır. 

Japon ba.tkonsoloau keyfiyeti bil -
yilk bir itina ile tetkik vadinde bulun 
muştur. 

Amerika ihtiyatlı 
Nevyork. 9 tA.A.) - Nevyork Ti. 

mes gazetesi, Filıpinde Luzon adasın. 
da yarından itibaren ve Amerika or. 
dusunun dört bin ..akeriniı: yanı ba. 
şında yerli ordunun kırk bin askeri. 
nin iştirakile yapılacak olan büyük 
manevralar hakkında Manille'den al 
m:ş olduğu mufassal malümatı neş. 
retmektedir. Amerikanın mahalli tay 
yare fi olan, bu manevralara iştirak 
edecektir. 

Nevyork Times gazetesi. Çin - Ja 
pon ihtilifının başlangıcmdanberi Fi 
!ipindeki Amerikan ordusu kuvvetle. 
rinin harp ,artlan dahilinde hareket 
etmekte olduğunu bildirmektedir. 

Temmuz ayındanberı zabitlerin me 
zuniyetleri ilga edilmi.ftir ve daimi su 
rette silah başı vaziyetinde bulunmak 
tadır. 

Şanıılaay maelai 
Londra, 9 (A.A.) - Gelecek kabi. 

ne içtimaında Şanghay beynelmilel 
mmtakaaının nizamnamesi hakkında 
ki Japon talep'erinin tetkik edi!eceğ 
muhakkak addedilmektedir. 

Londra diploma& tarikile Fransa 
ve Amerika ile bu hususta müzakere. 
tere girişmiştir. 

Harp ceplaai 
Hnkov, 9 ( A.A.) - Taining'in Çin 

kıtalan tarafından terkedilmeai Lung 
hai şimendifer hattı üzerode ve Su 
chow'un garbinde kiin Kveiten yolu 
nu açmı9tır. 

Suchow'da talıfit edUmif olan Ç\n 
fırkalannın garbe. Kanan eyaletinde 
bulunan Caif eng ve Chengchov'a doğ 
ru çekilmeleri ;htimali vardır. 

Suchow'daki Çin kıtaıan Cesurane 
ve barbcuyane arzular göetermekte 
iseler de bunlarm topçu kuvvetleri, 
bUtüa Çin ordusunda olduğu tbi. 
pek azdır. 

Hepsı de bUyUk harpte hizmet et 
miş olan Amerikan, Fransız ve Al 
man tayyarecileriııden mürekkep kil 
çUk bir g6nüllt1 grupunun ldareei al 
tmda genç Çin tayyarecileri Han 
kov'da büytlk bir faaliyetle çabf 
makta ve Wimler yapmaktadırlar. 

Türkçe Konuşmak. 
Türkçe işitmek 

(Başı 3 üncUde) 
na biraz mUşkUlce görünUyor. Tram
vayda gidiyorsunuz.. Yanınızda bir 
ecnebi var. Tiirkçe bilmiyor. Kendi· 
siyle F-nt.nsızca veya lnglllzce kornı· 
şnrken birisi kulak veriyor ve oınu
zunuza dokunup: 

- isminizi verir mlslnlf. diyor. 
- Neden! 
- lngUlzce konuŞtunuz! 

- Görüştüğüm adam emebldlr. 
- Ne malfunf 
Ve burulan sonra tramvayda bir 

tabiiyet tetıkikl muamelesi başlıyor. 
Bu da bilmem ki pek güzel bir ma.n
zara teşkil eder mi! 

Yahut ayni lıidise iki emebiııin ha. 
şma geliyor. 

Ecnobilert veya yerlileri yekn87JU'· 
da tefrik edebilmek için elimizde bir 
ali.met te yok. 

Ben. işte bir kere bu ve buna ""1-
zer hadiselerden ürküyorum. lkiftcı

si: Bu memurlarda bir nevi te<'~iJs 
başhyaca.k. Herkesin ~öriiştu~. hat 
ti hafif sesle gö.riiştüğü şeyleri rlin
lemek gibi çocuklanmıza yapmama
laruu tavsiye ettiğimiz hareketlerrle 
bulooacaklar •. Bu da ayn bir ga.riOO 
teşkil edecek. 

Uc;tincüsU de dh kontrol memurb
nna ikramiye verfllnee bu adamıa.r 
-ben de olsam böyle yapanın- 'IVa 
çıkacaklar. (Hele Ramazan, Bayram, 
Yılbaffı gibi para IAzmı olduğu za.. 
manlar). 

- Mersi! diyeni yakahyacak; 
- Bonjur! diyeni tutu.ak, 

- Arterioskoleros dedi diye ~ 
kesmlye kalkacak, hulasa lk.ramlye
ler artsm diye kanu.nua istediğinden 
fazla gayret gösterecek. 

işte bir de bnndaa korkuyorum. 
Bu !liÖylediğlm Uç mahzuru berta

raf eden herhangi tedbirde be~ 
rlm. 

Gerçi benim beraber olup olma
.mam birşey ifade etmez amma pllba 
ekaerl 'Okuyuoolanıp da böyle düşü
nüyorlar. 

iki Yeni Cinayet mi? 
I 1 

(Başı ı incide> 1 

henüz anlaşılmam11tır. Yalnız o civar 
da bulunan bir heybe leblebi De b.r 
kalburdan, cesedin bir leblebiciye a.ıt 
o!duğu kanaatine var'Jlmıştrr. Bu a
damuağızm ken.di kendine suya 1 

düşerek mi öldüğü, yoksa parasına ı 
tamaan bir cinayete mi kurban gitt;
ğı tahkik edilmektedir. Ceset, hüvi
yeti ve ö!Um sebebi tespit edilmek ü
zere morga kaldrrılmıştır. 

Ikinci ceset. 60 yaşlarmda Zeynep 
adlı bir kadına aittir. Merkezefendi 

deki evınde ölü olarak bulunmuştur. 
Milddeiumumflik bu ö!Umü şüpheli 

bulduğu için cesed morga kaldırt

mıştır. Morgun vereceği rapora göre 
tahkikata devam edi!ecektir. 

Geçende Halıcıoğlunda denizde bu
lunan cesedin hüviyeti de henüz an
laşılamamıştır. Tahkikat devam et
mektedir. 

Sürmenede Kaçak Kına 
Sürmene, (TAN) - Bura çarşı. 

sında 24 kilo. Araklı c:arş·sında da 
139 kilo kaçak kına yakalanmıştır. 

Kat'iyyen 
l~tiyarlrm:yan 

Kadının Sır 

45 yaşında o~duğu ha,de y{1 

hUi,.bir çizgi, hiç bir buruşuk yo 
Cildi açık. yıumuşak ve bir 

kızınki gibi kusursuzdur. Adeta 
harika! Fakat, bunun da fennf 

izahı vardır: O da; Viyana ünı 
tesi profesörü doktorStejskal'İJJ 
yanı hayret keşfi olan "Biocel,, 
cevherin sihramiz tesiridir. "Bi 
yumuşak ve buruşuksuz bir cUd ' 
gayet elzem gençliğin tabii ve 
metli bir unsurudur. Bu cevher, 

di pembe rengindeki Tokaloo 
terkibinde mevcuttur. Siz uyur 
cildinizi besler ve gençleştirir. BU 

retle her sabah daha genç ol ara) 
yanır ve yiiziinllzdeki çızgi ve b 

şukluklann kaybolduğunu gö · 
nüz. Gündüz için beyaz rengin 

(yağsız) Toka1on kremi kulla 

Bütün siyah benleriniz erimiş ve 
dinizf beyazlatıp yumuşatmış ve 
yaş gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, 
genç görünmek, taze ve nermı.Jt 

yüze malik olmak için mutlaka 

ki cilt unsuru olan Tokalon 
rini kullanmız. 

·-• .,, 
o 
2 

3440 Göçmen 

Türk Vatandaıı 

rihlerde yurdumuza gelen Bul 

tan ve Romanya .muhacirle 

3440 yurttaşımızın TUrk vataıı 

ğma kabulü yüksek tasdikten 

tır. 

Asri kadın güzelliği 
ve 

Avrupa müsabaka salonlarır.dt1 

VENÜS MÜST AHZARATI 
Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruiu 
Venüs Alhğı 
Venüs Kirpik Silrmesl 
Venüs Brlyantfni 
Veniiı Kolonya sa 

Venüs mii!tahzaratmm gayet aaf, temiz ve pahalı madde1~ 
yapılmaıı ve ciltler için ııhhi ve en kıymetli unıurları ihtiva e 
ıinden bütün dünya teth=r ve müsabaka aalonlarında müttefİ 
beyanı tebrik ve takdir edilerek daima en büyük mükif at v~ 
madalyalar verilmiftir. Ömrünüzün aonuna kadar bir Venü• 
ıenç, güzel ve cazibe i olmak iıteraen:z. fayanı emniyet ve ıtİ 
Venüı matahzarabnı daima kullanmız. Meml•ket dütüncetİ 
halkımıza hizmet mal,aadile Venüs müıtahzaratını kıymet ~ 
ferlerile mütenasip olımyan ucuz fiatlarla aablıja çı·ka.ırlld...,.. 
müeuesemiz müftehirdir. 

Nureddin Evliyazade, Eczayı ldmye-.IJ9t Alib Tıbbiye., 
riyat depom, latanhal. 
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,Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder9J 

.Oksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

KATRAN HAKKI EKREM 

DiYtet~emlryollır1 '' limanları 1$1etme u. idaresi Dinfirı 
Muhammen bedel ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı muhtelif cins 

lokomotif aksamı a.yn a.yn ihale edilmek şartile ~3-1938 salı günü saat 
l.5,30 da. Ankara.da İdare binasında. kapa.lı zarfla satın a.lmacktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerln aşağı da yazılı mikdarlarda teminatla ka.nu 
tı.ıuı tayin ettiği vesika.lan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
tY:ı:ı.ı gün saat 14,30 za kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 165 ~ mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin 
\ aatılmaktaclır. 

tJrsntme 
N'o. ...___ 

Eşya.nm cinsi 

l Pistonlar, piston kolları, tir 
var kollan, muyluları dingil 
ve kontrmaniveller. 
Emniyet süpaplan, regU1atör, 
kros, glisyer, şandel ve emsali 
armatürler. 

[U Buvat agresler tampon gresör 
ler ve buvatgres mahfaza lev 

Kalemin 
mikdan 

92 

74 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

65000 

52455 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

4500 

3872,75 

haları 68 33150 2486,25 
(8742) 

• • • 
}d:uhammen bedeli 8000 lira olan 200.000 kilo ateş toprağı 17.1.938 pa

t.aıtesi günü saat 15 te Haydarpaşa. da gar binası içindeki komisyon ta- ı 
tafından kapalı zarfla satın a.lmacak tır. 1 

llu işe girmek istiyenlerin 600 liralık muvakkat teminat ve kanunun J 

ta,_in ettiği vesaik ve resmt gazetenin 1.7.37 G. 3645 No. lu nlishasrnda 
lıı.tişar ~tmiş olan talimatname dahili nde alınmış vesikaları muhtevi teklif 
tartıa.rını ayni gUn saat on dörde ka da.r Ha.ydarpaşada gar binası dahilin 
~eki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler ko
lıliaY.ondan pa.ras:ız olarak dağıtılmak tadır. 

(8683) 

• • • 
lıf:ubammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 6 
~p tezg!h grup grup ihale edilmek şartile 9---.3-938 Çarşamba gUnU 
'tat 15 den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarfla 1 

~tın alınacaktır. • 1 nu işlere girmek istiyenlerln aşağıda gösterilen muvakkat teminatlarile 
~.il.ı:ıunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklifle 
l'iııt ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lbnndır. 

lila.rtameler 160 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde I 
'ttılnı.aktadır. (30) 1 

Muha.mmen bedel Muvakkat te 

Tezglhm cins ve mikdan Lira. minatı Lira 

~ adet torna tezg!hı 298000 16150 

l.1 adet freze tezgihı 65000 4500 

8 adet demirhane tezgihlan 60000 4250 
34 adet dökümhane tezgah ve ede 50000 3750 

vatı 

23 adet Ahşap işleme tezgahlan 32000 2400 

~et Rovelver torna tezgahı 55000 4000 

frllllll••••••••••- l Beykoz sulh mahkemesinden: A-
ZUbrevi ve cilt b.aBtaııklan nadoluhisarı Mizancı Murat yahsin

l)t Hayri Omeı 
0tıeden sonra Beyoğlu Ağacamı 
ltal'şıemda No. 133 Telefon :4358f 

da oturan Murat kızı Saffet Dilek'in 
mezkO.r yalıda oturan kardeşi kızı Se 
mineye vasf tayinine 3, 12, 937 gil.. 
nünde kabili itiraz ve itiraz edilebil
mek üzere karar verilmiştir. 

SAÇ BAKiMi 

N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini teda

vi eden tesiri mücerreb bir ilaçdır. 

25ince 15 k l 20 Kahn uruş ur• 
~ ......................................... ~ 
Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz 

Saç Eksiri 

K~MOJEN 
Saçlann köklerini kuvvetlendi 

Tir. Dökülmesini keser. Kepek 
leri tamamen giderir ve bü 
yüme kabiliyetini artırarak saç 

lara yeniden hayat verir. Koku 

su latif. kullanışı kolay bir saç 
eksiridir. 

·iNGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL .............................. ~ ......... 
Galatasaray Alım SatDD Komisyonu Başkanlığından: 

Ilk teminatı 
Lira K. 
120. 75 

Muhammen F. 
Kuruş 

460 

Muhammen Mıktan 

Metre 
350 Lft.civert Kumaş 

Ga.l::ıtıısarr· Lisesine lüzum olan yukarıda nev'i ve miktarı ve ilk te 

minatı yazılı kum~m 20-1-938 g ünline müsadif perşembe günü saat 
15 de Istanbul Kültür Direktörlüğü binasında liseler muhasebeciliğinde 
toplanan komisyonda açık eksiltme si yapılacaktır. 

Bu işe gi.receklerin nümune ve ş.a. rtnameyi görmek üzere Okul idare 
sine ve Ticaret Odasının yeni sene vesika '"e teminat ma.kbuzlariyle 
belli gUn ve saatte Komisyona gelm eler!. "50,, 

Elektrik işleri ilanı 

Sındırgı Belediye Riyasetinden : · 
1 - Sındırgı kasabasının elektrik tesisatının santral inşaatı ve ağa9 

direkler belediyece inşa ve ihzar edilmek şartiyle Makına ve Elektrik tec
hiza tiyle şebeke ve teferruatı (13,655) lira (75) kuruş keşif bedeli Uzerin· 
den kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17-1-1938 tarihinde saat 15 de Sındırgı belediY.esinde 
encümen huzurunda ya.pılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak §unlardır: 
A- Proje. 
B - Keşif cetvell 
C - Fenni şartname. 

D - Mukavele Projesi. 
E - Eksiltme şartnamesi. 
F - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
4 - İsteyenler bu evrakı Sındırgı Belediyesinden görebilecekleri gibi 

birer kopyesini bedeli mukabilinde lstanbulda Galatada Se18.nik Bankası 
beşinci katta Mühendis Hasan Ha.letten alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 teminatları tutan olan (1024) 
lira (18) kuruşluk muvakkat teminatlarını ve 1937 yılma ait Nafıa Ve
kaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını veya bu nevi işleri muvaffaı
kıyetle b~a.rdığma dair kanaat bahş vesaiki ve ticaret odası vesikasını 
2490 numaralı kanunun hükümlerine göre ihzar ederek teklif mektubu
nu ihtiva eden mühürlü bir zarf içinde ihale saatinden bir saat evvel ~ 
tediye Reisliğine göndermeleri lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. (8550) 

Galatasaray 
kanhğından : 

Cinsi 

Lisesi Alım Satım Komisyonu Baı• 

Miktarı Tahmini Fi. nk temi- Eksiltme gün 
Adet Kutu L. K. natı ve aaati 

Lira K. 
Şeftali Kompostosu Konserve 
Enginar Konserve 

1900 
1500 

44 
47,50 

116.14 12-1-938 Çar
şamba giinü sa.. 

at 14.30 da 
Galatasaray lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukar ıda 

cinsi ve miktarı . ilk teminatı. eksiltme gün ve saati yazılı konservele
rin tstanbuJ Kü' tür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde 
toplanan Komsiyonda açık eksiltme si yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve Ticaret 
odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzla.riyle belli giln ve saatte 
Komisyona. gelmeleri. (8618) 

'f AVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 
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Dünya mevaddı gıdaiyesi arasu.d:ı en büyük mükafat ile zafer nişanını; diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu 

suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

VITA i 

KALORİ 

G 1 DA 
/ 

·sıHHAT 

~. 
~ -·' 

., ' . 

.. A 
N 
1 
Mısır Ozii 
Turlu Özii 
irmik Özii 
Yulaf Özu 
Pirinç Özü 
Badem Özii 
Çavdar Özü 
Buğday Özü 
Buğday özü nişastası 
Patates Özii 
Bezelye Özü 
Yesil mercimek özü 
Kırmızı mercimek özü 

J\Jlnhrn yarattığı saf hububattan alman vitamini ve kalorfsf kuvvei gı"aiyes1 çok olan Hasan o~ıu Un lnrma doktorunuz şehndet eder ki, hayatm ve ta biatin en mugaddi ve en mükemmel grdasıdır. Hasan OzlO 
Unları cocUklarınıza tam afiyet tem in eder. Neşvünemalarına yardım eder. Onları çabuk bUyütür. Neş'eli tombul, hastalıksız yapar. Hasan OzlU unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka 

~ A S A N markasına dikkat. 

• 

Çam fıstığının özünden çrkarılmı~ saf yağ olup vit.,. min, kalori •tibarile dünyada mevcut bütün kuvvetli ve gıdai maddelerden daha fazla bir sıhhat ve afiyet temin eder. \Jmumi zayıf'ığı 
kansızlığı ve b.lhassa veremi kat'iyetJe iyi 1eştirir. fştihayı ziyade leştirir. bir kilosu vücude birkac kilo temin eder. Hasan fıstık Ö"ZÜ va~ı icmeden baskülde tartılınız. Hasan deoosu ve •uheferi. . . -

BAŞ - DIŞ - NEZLE • 

GRiP ve bütün ağ

rıları darhal geçirir. 

.. . 

Eczanelerden l - 12 lik ambalajlarını ısrar!a arayınız. 

- ! · ? . ~ • . - . i * 

Türk Hava 

BUYUK PiY ANGOSU 
Üçüncü Keşide 11 lkincikanun 938 dcdjr. 

Büyük ikramiye 4 5. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15 000, 12.000. 1 O 000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10 000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

Tabip ve Eczacı Ahnacak: 
1'skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
İki tabip ile bir eczacı alınacaktır. İsteklilerin şartlan anlamak Urere 

1stida ve birer hal tercümesi ile Umum Müdürlilğe müracaatlan (8731) 

.. ... ... .. . \ . : . 

, ==================' 
SOMER BA~K 

BURSA 
MERİNOS FABRİKASI 

Gerek dokuma ve çzerek her türlü tri

kotai yün ipliklerini imale ve sipariş kabu

lüne başlamıştır. 

Merinos Fabrikası yün iplikleri yabancı 

memleketler ipliklerine olan ihtiyacı ta

mamen o:rtadan ka~d,racaktlr. 

iplik nümunelerini Bursada Me!·inos 

Fabrikası Direktörlüğünde görebilirsiniz 

ve oradan istiyebilirsiniz. il 

m ~ 
Ja~d:arma 'Genel Komutanhğı Ankara 

Satınalma Komisyonundan : 
1- Birlikler ihtiyacı için mamul olarak otuz bin takım (Ceket. pantalon. 

·oz.Juk ve kasketten müteşekkil) erat kışhk elbıse ve on beş bın kaput aşa • 
.hda yazılı tarihte kapalı zarf usulile satın alınaraktır. 

2 - Otuz bin elbiseye U<: yüz bin lira ve on beş bin kaputa yüz kırk beı:: 

bın lira bedel tahm n edilmıştir. 

3 - Elbıse şartnamesı on beş lira ve kaput şartnamesi yedi yüz yirm 
beş kuruş karşılığında komisyondan alınab•lir. 1 

4 - Eksıltmesıne gırmek stıyenlcnn aşağıda yazılı ilk teminat makb•ı 7 
veya banka mektubu ve şartnamede yazıh be!g-elen muhtevi teklif mektu ı 

ııırını bellı gün ve saatten en geç 1 saat evvel komısyona vermış olmalan 
5 - ( A > Komple elb·senin ilk temınatı 15.750 lıra eksiltmesı 12. 1. 93~ 

çarşamba günü saat 10. 
B - KapuUarm ilk temfnab 8500 lira ve eksiltmesi 13. 1. 938 perşembe 

günü saat 10 C4653l {8561) 
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Dişleri Niçin Fırçalamak Lazımdır 
Çünkü bir defa dişler haricden ahnan mikro 

lara karşı m[dafaasızdır, saniyen ağızda 

"Salya.. denilen mayEde milyonlarca 

mikrob dc~udur. 

Salyada bulunan Lilab 
dişlerin en birinci düşma. 
nıdır; diş'.ere yapışarak 

yosun peyda eder. Minele. 
ri aşındırır, yavaş yavaş 

dişleri ve kökleri çUrütü?'. 
diş etlerinde iltihaplar 
peyda olur Dişlere yapı -
şan yemek artıkları ve 

ecnebı maddeler de temiz. 
lenmezse birer mikrop ~ u 

vası haline gelir. E,:"'r diş. 
ler muntazaman ve gUl'de 

en az 3 kere (Radyoliuı 

ile fırçalanmadığı takdird{' 
çok çabuk ı:nA.hvolmıya 

nıahkiıındur. • 

A 
ile d:şlerinizi fırçalayınız. ___________________________________________ ,_, 

-· .. .. ...... ~ .... .. ... .. ~ 

_ .................................................. ... 
CAFER Müshil Şekerf 

Tesiri kat'I içimi kolay 
en iyi müshil sekeridir. # 

Bilumum eczanelerde bulunw. 


